
 

Til bestyrelsen for Birgittelyst Grundejerforening. 
 
Alle mødt. 
 

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 14. juni 2017 kl. 19.00, Birgittelyst Kro. 
 

1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 17.05.2017. 
Referat godkendt uden kommentarer. 
 

2. Meddelelser, herunder nye beboere.  
Nye beboere: Rosenstien 19 og Skovstien 12. Velkomstfolder revideret og klar i Dropbox.  
 

3. Foreningens økonomi ved kassereren. 
Kent orienterer at for nuværende har 196 indbetalt kontingent. Økonomi er fornuftig. 
 

4. Sct. Hans 2017. 
49 tilmeldte til Sct. Hans på Birgittelyst Kro. Henrik gennemgik opgaveliste til Sct. Hans.  
 

5. Hjertestarter. 
Afslag fra TrygFonden. Vi kan forsøge igen i september 2017 eller indkøbe en selv – fra ca. 
kr. 5.000 . Til næste møde undersøges indkøb ved TrygFonden, Falck, Nordea og 
TopDanmark. Evt. opsætning ved Birgittelyst Kro.Kløverstien 
 

6. Ballade og Hærværk. 
Natten mellem d. 3. og 4. juni blev der desværre begået hærværk ved flere huse på 
Kløverstien, Tostrupvej og busskur. De involverede har påtaget sig ansvar og udbedret 
skader. 
 

7. Kloakriste Lupinstien. 
To riste på Lupinstien trænger til udskiftning. Henrik har fået svar fra kommune, at da det 
er privat fællesvej, pålægger det grundejer/foreningen at udskifte. Henrik indhenter 
tilbud. Kristian mener, at det bør være en generalforsamlings beslutning om foreningen 
skal foretage udskiftning af riste til rendestensbrønde. 
 

8. Kirkestien – henvendelse om fælles vedligeholdelse. 
Bo Boysen, Almind har henvendt sig om fælles vedligeholdelse af Kirkestien. Henrik har 
møde med Bo lørdag d. 17. juni. 
  

9. Sommerfest 2017 – opbakning og reklame. 
Alex oplyser at sommerfest er en realitet 19.08.17. Han sender materiale til rundsending. 
 

10. Henvendelse fra hundegruppe. 
Hundeejere, som mødes i Oasen føler ikke de er velkomne. Forslag til løsning vedhæftet. 
Udover at det er vanskeligt at sætte indhegning op grundet fredning, så må vi understrege 
at Oasen er for alle og man bør kunne komme overens. For at orientere alle herom, vil der 
bliver offentliggjort en tekst omkring hunde i Oasen  - rundsendes også på mail. Samme 
spørgsmål blev stillet i 2016 og blev behandlet på møde 23.11.16.  
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11. Oversigt over projekter og arbejdsopgaver i bestyrelsesåret 2017/2018. 
Hanne gennemgik liste og revideret udgave vedhæftes. 
 

12. Ansøgning Andelskassen. 
Endnu ikke svar på ansøgning. 

13. Eventuelt. 
Legedag – ingen har meldt sig. Indlæg fra Landsbyposten sættes på FB og sendes pr. mail 
til alle beboere.  Dato for legedag skal snarest fastsættes – Henrik og Hanne kontakter 
potentielle personer til et arbejdende udvalg. Evt. legedag og Allehelgenfest/Halloween 
tilsammen. 
Dropbox – hvis det ikke fungerer, kontaktes Bjarne. 
Bjarne vil gerne hjælpe med opdatering af medlemsoversigt. 
Der mangler borde og bænke i Oasen – der skal anskaffes nye i indeværende år. 
Skilte med ’Legende Børn’ er nedtaget af kommunen. Henrik kontakter kommune om nye 
skilte. 
Frist for ansøgning til Årets Lokalområde 22. august 2017 kl. 12:00. Henrik og Hanne laver 
ansøgning. 

 
Mødeleder Henrik Møller. Referent Hanne. 
 

 
NÆSTE MØDE 30. AUGUST 2017 KL. 19:00 – BIRGITTELYST KRO 
 
 
 
 

 

Henrik Møller Kent Larsen  Jesper Mølgaard  Laurids Nielsen  Hanne Simony 
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