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M Ø D E R E F E R A T 
 
 

Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov 
den 17. april 2012, kl. 19.30 

hos  
Oluf, Flintebakken 61 

 
 
 

Mødedeltagere: Bente Højfeldt  (BH) 
  Vagn Jessen  (VJ) 
  Lars B. Andersen  (LBH) 
  Oluf Bak Andersen  (OBA) Referent 
 
Afbud:  Jens Kvorning  (JK) 
 
        
 
 
 
Dagsorden: 1.      Godkendelse af dagsorden. 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 
den 20. januar 2012. 

3. Kassererens beretning siden sidst. 
4. Punkter fra generalforsamlingen NOV 2011. 
5. Meddelelser. 
6. Eventuelt. 
7. Næste bestyrelsesmøde.     

 
 
Ad 1: Godkendelse af dagsorden 
 
Dagsordenen blev godkendt.  
 
 
Ad 2: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 20. januar 2012.  
 
Referatet fra bestyrelsesmødet den 20. januar 2012 blev godkendt uden 
bemærkninger. 
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Ad 3: Kassererens beretning siden sidst. 
 
Da JK havde meldt afbud oplyste OBA følgende: 
 
I den forgangne vinter er der blevet brugt kr. 42.187,50 på snerydning m.v. mod 
budgetteret kr. 70.000,00. 
 
På kontoen for fornyelse/udskiftninger er på nuværende tidspunkt blevet brugt kr. 
54.062,50 af de budgetterede kr. 70.000,00. 
 
Der er til foreningen udbetalt udbytte af aktierne i Nordea på kr. 458,07 og 
beholdningen af Nordea Invest Direct har i indeværende regnskabsår givet et afkast 
på kr. 4.732,75 og med renter af div. konti har der til dato været finansielle indtægter 
på kr. 5.360,11 mod budgetteret kr. 5.000,00 for hele året. 
 
Budgettets øvrige poster følger det fastlagte. 
 
 
Ad 4: Punkter fra generalforsamlingen den 17. NOV 2011. 
 
Punktet færdigbehandlet. 
 
 
Ad 5: Meddelelser. 
 
OBA oplyste, at han efter at arbejdet med rydning af buskettet ved indkørslen til 
Flintebakken 6 – 84 var færdig, havde fået enkelte meget tilfredse udsagn om 
rydningen og den virkning det havde. 
Øst for Ejerforeningen Tornebakken 11 – 45 er halvdelen af buskettet ligeledes blevet 
fjernet og her er tilfredsheden så stor, at man gerne vil have den anden halvdel fjernet 
hurtigst muligt. 
  
Anlægsgartnerne H. Hoffmann A/S havde fremsendt et tilbud på rydning af den 
sidste halvdel af buskettet ved Tornebakken 11 – 45 til en pris af 25.500,00 + moms. 
Da tilbuddet i omfang og pris svarer til den halvdel der er udført og beboernes ønske 
er at få den sidste del udført hurtigst muligt og foreningen har en god økonomi, var 
der enighed om at iværksætte arbejdet, hvilket OBA meddeler anlægsgartneren.  
Der var ligeledes enighed om, at en evt. overskridelse af kontoen for 
udskiftninger/fornyelser skulle dækkes af dispositionsfonden. 
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Der indkøbes 2 nye net til basket kurvene. 
 
 
Ad 6: Eventuelt. 
 
Asfaltbelægningen på foreningens stisystem er igen meget revnet og for at få en 
vurdering af omfanget og en pris på revneforsegling, har OBA aftalt et møde med en 
medarbejder fra NCC Roads. 
LBA oplyste, at han havde hørt om et firma som havde specialiseret sig i at foretage 
revneforseglinger og som formentlig havde meget fornuftige priser. Firmaet hedder 
Slaghul.dk og er hjemmehørende i Hinnerup. 
For sammenligning af priser og kvalitet tager OBA kontakt til firmaet.  
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Ad 7: Næste bestyrelsesmøde 
 
 

Tirsdag den 19. juni 2012, kl. 18.30 
 

hos 
 

Oluf, Flintebakken 61. 
 
 
 

Dagsorden  1. Godkendelse af dagsorden. 
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 

Den 17. april 2012.  
3. Kassererens beretning siden sidst. 
4. Punkter fra Generalforsamlingen NOV 2011. 
5. Meddelelser. 
6.               Eventuelt.  
7.               Næste bestyrelsesmøde. 

 
 
 
 
 
 
Risskov, den 18/04 – 2012   
 

 
______________________ 
Oluf Bak Andersen 
    formand 


