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Bestyrelsesmøde 

Grundejerforeningen - Højgårdstoften 

Tirsdag den 10/08 2021 
 

 

Fremmødte:  

Erik Mollerup  * 

Arenth Harvig   

Mogens Petersen    

Jesper Reichardt 

Karsten Jensen 
*Bestyrelsesmødet blev afholdt hos 

Afbud:  

 

Dagsorden:  

 Pkt. A – Godkendelse af sidste referat 

 Pkt. B – Meddelelser af løbende sager 

 Pkt. C – Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde(r) 

 

Pkt. A: Godkendelse af sidste referat 

 

▪ Referatet fra sidst bestyrelsesmøde d. 01/06-21 er godkendt. 

 

Pkt. B: Meddelelser af løbende sager 

 

Løbende sager: 

▪ Påtegning af P-pladser: 

Bestyrelsen har haft en dialog med kommunens samarbejdspartner for optegning af p-pladser. Der 

har været en dialog og vi har modtaget et udkast, men der skal en mindre rettelses til oplægget jf. 

gældende regler på parkeringsområdet. 

 

Legeplads: 

▪ Intet nyt. 

 

Fibernet fra TDC: 

▪ Bestyrelsen vil gennemgå stikvejene igen sammen med entreprenøren og TDC fibernet til det 

kommende 1 års eftersyn i ultimo 2021. Her vil bestyrelsen gøre opmærksom fejl og mangler ved 

flisenedlæggelser og asfaltarbejde.  
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Fjernvarmen, Kloak & Vand 

▪ Intet nyt. 

 

Kommunen 

▪ Alle grundejere har modtaget et brev fra kommunen i e-boks pr. 17/06-21 omkring den nye 

affaldsordning som træder i kraft pr. Januar 2022. Denne ordning er ikke noget som bestyrelsen vil 

være ansvarlig for fremover, dette vil være den enkelte grundejer i foreningen. 

 

Snerydning: 

▪ Der er nu lavet en aftale med en entreprenør FMT A/S i forhold til snerydning på stamvejen, som 

kommunen har skrevet om tidligere. Vi vil se det an, for den næste år (hvis der kommer sne) og 

herefter vil bestyrelsen tage beslutning, om dette skal fortsætte. Det vil stadig være den enkelte 

grundejer med parcel ud til stamvejen som er forsikringsansvarlig, på lige fod som alle er på alle 

stikvejene i forhold til at sikre snerydningen. 

 

Gartneren 

▪ Intet nyt. 

 

Andet: 

▪ Hjertestarten overgår nu til bestyrelsen i Højgårdstoften og vi vil skulle stå for vedligeholdelsen 

fremover. Der er tegnet en standard aftale for de næste 3 år og efter brug af hjerterstarter vil alle 

udgifter blive dækket af regionen. Karsten fra bestyrelsen er blevet kontaktperson. 

▪ Bestyrelsen har modtaget en skriftlig klage fra en grundejer, at asfalten ved siden af alle fortovene 

på stikvejene er påbegyndt at revne. Det vil bestyrelsen kigge nærmere på, men vil afvente af 

fibernet arbejdet godkendes først af alle parter. 

▪ Bestyrelsen har modtaget nogle klager på baggrund af parkeringsforholdene i grundejerforeningen. 

En skrivelse sendes rundt senere. 

  

Pkt. C: Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde(r) 

  

Følgende bestyrelsesmøder er besluttet: 

▪ Tirsdag d. 05/10-21 hos Mogens, kl. 19:30 

▪ Tirsdag d. 30/11-21 hos Karsten, kl. 19:30 

▪ Tirsdag d. 18/01-22 hos Arenth, kl. 19:30 

▪ Tirsdag d. 08/03-22 hos Arenth, kl. 19:30 

 

Mærkedage: 

▪ Fastelavn d. 27/02-22, kl. 10:30 på det grønneareal 

▪ Tirsdag d. 19/04-2022 afholdes generalforsamling, kl. 19:00  


