
 

 
 

Mødereferat 

 

Dato: 12. maj 2016 

Deltagere:  
Michael Hjernø Olesen (MHO), Søren Gynther-Sørensen (SGS), 
Kenneth Bredgaard Riis (KBR), Carsten Gyldensted (CG) og Ditte 
Sarto (DS)  

 

  

Kopi til: Grundejere i Grundejerforeningen Københavnergården 

Referent: Ditte Sarto 

Formål med mødet Konstituerende bestyrelsesmøde 

Næste møde: 22. september 2016, kl. 20:00 hos Carsten Gyldensted 

 
 

Bestyrelsens konstituering: 
 
Formand: Ingen 
Grønne områder: Carsten Gyldensted 
Vejområdet Kenneth Bredgaard Riis 
Kasserer Søren Gynther Hansen 
Sekretær: Ditte Sarto 

 
Der var for tiden ingen, der ønskede at påtage sig posten som formand. Bestyrelsen 
konstituerede sig derfor uden formand, men med fordeling af varetagelse af de forskellige 
poster.  
 
Bestyrelsen håber at kunne hverve et medlem mere jf. referatet fra Generalforsamlingen.  
 
Michael Hjernø Olesen fortsætter efter aftale arbejdet i Trafikgruppen på vegne af bestyrelsen.  
 

KOMMENTARER TIL SIDSTE REFERAT 

 

1) Godkendt. 
 
 

OPGAVER FRA SIDSTE MØDE 

 

2) De grønne områder: 
 

Rasmus Trads har påbegyndt arbejdet langs Katterhøjvej 6, 8 og 12 mod Ny Moesgårdsvej. 
Området skal efterses og der skal gøres plads til vækst af snebær og den øvrige planlagte 
bevoksning.  
 
CG bestiller Rasmus Trads til at gennemgå de vejtræer der blev plantet for et par år siden – 
samt træet på den lille græstrekant ud mod Ny Moesgårdsvej ved Katterhøjvej - mhp. om de 
skal ”strammes op” eller skæres til på stammerne.  

 
3) Trafik og Veje: 
 



 

 
 

Fejning af vores veje er bestilt ved kommunen. Ved den lettere forsinkede skrivning af 
nærværende referatet, er dette allerede udført. KBR kontakter Øster Skovgaard mhp. 
oprensning af kloakkerne herefter. 
 
CG og KBR gennemgår visse steder vejbelægning ift. om slaghul.dk skal udbedre noget.  
 

4) Hastigheden på Sandmosevej 
 
Bestyrelsen afventer derfor kommunens nærmere herom. Se referat fra 
Generalforsamlingen. 

 
5) Opgaver fra generalforsamlingen 

 
- Bestyrelsens opfordring: Kære medlemmer af Grundejerforeningen - meld Jer til 

bestyrelsesarbejdet eller sommerfestudvalget. 
  

- Bestyrelsen blev opfordret på Generalforsamlingen til at kontakte kommunen ift. 
størrelsen på de skraldevogne der benyttes i området. KBR kontakter kommunen 
herom.  
 

- Bestyrelsen blev opfordret til at kontakte kommunen/og eller Midttrafik ift. de ringe 
oversigtsforhold som parkerede busser for enden af Ny Moesgaardvej forsager. MHO 
påtager sig denne opgave for bestyrelsen.  

 
 
 

AKTIVITETSKALENDER 

 

Herunder følger en kalender over de næste planlagte aktiviteter. 

 

 23. juni 2016:   Sankt Hans arrangement på Katterhøj – invitation følger 

 22. september 2016:  Bestyrelsesmøde ved Carsten Gyldensted 

 


