
Referat fra bestyrelsesmøde i Vejsgårdparken d. 9. sept. 2019 

Til stede: Claus, Christian, Claus og Sanne 

Afbud: Steffen 

Referent: Sanne 

 

1. Godkendelse af seneste referat Godkendt med få ændringer. 

2. Regnskab Kun bevægelser på foreningskontoen. Der er betalt 
1843 kr. til SEAS, 12.900 til Vækst og Miljø og der 
har været 85 indbetalinger af kontingent til 
grundejerforeningen.  

3. Velkomstfolder Claus har revideret velkomstfolder, som 
godkendes. Nye beboere vil få denne i postkassen, 

4. Status på markvej og sten samt opfølgning 
på diverse punkter fra forrige møde.  

Landmand har lovet at lægge sten for enden af 
markstien, så der ikke så let kan køre biler – 
forebyggelse af uønsket kørsel 
Tilføjet efter mødet: Der er placeret en stor 
Bigballe for enden af vejen. 

5. Vedligehold generelt i området Frugttræer trænger til beskæring. Vækst og Miljø 
bestilles til dette. Efterfølgende har Claus og Claus i 
forbindelse med besigtigelse af området beskåret 
de fleste af træerne på de grønne områder. 
Kummer er blevet luget og et par hjørnesten er 
flyttet på plads. 
Der er revner flere steder i asfalten og Vækst og 
Miljø har givet et tilbud på 15.000 kr. ekskl. Moms 
for udbedring af revner. Bestyrelsen siger ja tak til 
tilbuddet og revnerne vil blive udbedret i vinter, 
hvor det er mest hensigtsmæssigt at gøre det. 
Der er indhentet tilbud på græsslåning og Vækst og 
Miljø fortsætter for samme pris som hidtil. 

6. Indkomne forslag fra rundskrivelse Der er kun kommet få tilbagemeldinger med få 
forslag til aktiviteter i grundejerforeningen. 
Bestyrelsen ser på dem og vurderer om der er 
forslag, der skal tages med til generalforsamlingen, 

7. Nye beboere siden sidst Indflytning i 60B 

8. Diverse Min Bolighandel har tilbudt en folder om 
hegnsloven. Den lægges op på hjemmeside og 
Facebook, så interesserede kan se den. 

9. Næste møde Mandag d. 21. okt. Hos Claus Dyrlund 

 


