
Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 31/1 – 2019 

              

Deltagere: 

                 Claus Dyrlund 

                 Anders Poulsen 

                 Claus Dahl 

                 Steffen G. Pedersen 

                 Kristian Christiansen 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
   1. Godkendelse af referat fra sidst 

           Referatet fra sidste møde blev godkendt uden videre bemærkninger. 

        

        2. Regnskab 

 Siden sidste møde har der været betalinger til SEAS NVE, Domæne 

”Grundejerforeningen Vejsgårdparken”, El-gruppen vedr. udskiftning af spoler i 3 
stk. gadelamper, Vækst og Miljø, og nye planter i plantekasserne ved vejbump. 

        

         3. Restancer/Beboerliste    

Steffen har fundet ud af, at der er problemer hos Nordea med 

kontingentindbetalingerne, da nogle af betalingerne var svære at identificere. 

Han har talt med Nordea, som godt kunne se problemet. Når Nordea har løst 

problemet, sætter Claus og Steffen sig sammen og får styr på det. 

 

         4.  Tinglysning af fællesområder 

Vi har modtaget skøde på fællesområderne (kun 15 år efter de første huse blev   

bygget). Tinglysningen af grundejerforeningens vedtægter udstår stadig. 

 

         5. Fibia 

Claus har atter taget kontakt til Fibia for at høre dem, hvornår de går i gang med 

at rette op på de fejl og mangler, der opstod under gravearbejdet i forbindelse 

med fibertilslutningen for ca. 1,5 år siden. Der er kommet et nyt anlægsfirma på 

sagen, som efter planen vil gå i gang med udbedringerne til foråret. 

  



             

             6. Information omkring kloaksituation ved dobbelthusene   

             Til orientering har der i Sjællandske d. 23/01-2019 været omtale omkring 

kloakken ved dobbelthusene. I første omgang med udtalelser fra Christian 

Hansen (beboer i dobbelthusene) og deres gruppe samt deres advokat. 

Efterfølgende har avisens journalist bedt om indsigt i sagen hos Slagelse 

Kommune. Han har fået tilsendt materiale, der består af notat fra Slagelse 

Kommunes advokat, samt uddrag fra tingbogen. Disse dokumenter er 

bestyrelsen i besiddelse af til orientering, og de ligger til grundlag for dagens 

artikel i Sjællandske. Konklusionen ifølge artiklen er, at det er de 48 

grundejere, som står som ejere af kloakken. 

 

            7. Næste møde  

            Næste møde bliver torsdag d. 28/02 kl. 19:00 hos Claus i nr. 20.  

                 

 

 

                 

                                      

               


