
 

 
 

 

Mødereferat 

 

Dato: 30. januar 2017 hos Kenneth Bredgaard Riis 

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

 

Fraværende:  

Kopi til: Grundejere i Grundejerforeningen Københavnergården 

Referent: Ditte Sarto 

Formål med mødet Bestyrelsesmøde 

Næste møde: Formøde til Generelforsamlingen den 20. marts 2017 ved Ditte Sarto 

 
 

 

KOMMENTARER TIL SIDSTE REFERAT 

 

1) Godkendt. 
 
 

OPGAVER FRA SIDSTE MØDE 

 

2) De grønne områder: 
 

Bestyrelsen er kontaktet vedr. beskæring af det store kastanjetræ, der står på 
Københavnergårdens ”gamle gårdsplads” på stikvejen på Sandmosevej ved nr. 82-96. 
 
Træet hælder ud over stikvejen og bør beskæres. 
 
CG har efter henvisning talt med Peter Dick, som har beskåret andre træer i området meget 
professionelt. 
 
Peter Dick har set på træet, og idet træet har spaltet vækst (opstået for 70 år siden), så 
hælder det i væksten ud mod vejen, og kan med fordel beskæres. 
 
Peter Dick har undersøgt træets tilhørsforhold og fredningsgrad ved kommunen, som har 
meddelt, at træet tilhører Københavnergården, og at der ikke er registreret nogen fredning 
herpå. 
 
Bestyrelsen har bedt om pris på beskæring. 

 
3) Trafik og veje – herunder: Trafikgruppen 

 
Michael Hjernø Olesen har jo været så eksværdig at fortsætte arbejdet for 
Grundejerforeningen i Trafikgruppen.  
 
Vi har ved referatets udsendelse ikke nyt herfra, men håber på en up-date fra Michael inden 
eller på Generelforsamlingen. 

 
4) Snerydning 



 

 
 

 

 
Øster Skovgaard rydder og salter som vanligt. 
 
Indtil videre kun en enkelt rydning i december 2016 og få saltninger i januar 2017. 

 
5) Regnskab 

 
SGS gennemgik årsregnskabet for 2016. 
 
Der er ligesom sidste år tilgået kr. 138.000 i kontingenter. 
 
Regnskabet udviser et positivt årsresultat for 2016 på kr. 64.062. 
 
Egenkapitalen p. 31. december 2016 er på kr. 832.147. 
 
Regnskabet for 2017 forudsætter, at kontingentet forbliver på kr. 2.000.  
 
Bestyrelsen godkendte regnskabet.  
 
Regnskabet sendes herefter til revisor, Karen Prange. 
 
 

6) Generelforsamling 
 
Regnskabet vedlægges til indkaldelsen til generelforsamlingen, når den udsendes senest 14 
dage før generelforsamlingen, men sæt allerede nu kryds i kalenderen den 19. april 2017, 
kl. 19.00 i Kløverhytten.  
 
Det vil være dejligt med et lidt bedre fremmøde end sidste år – selvom der er ledige pladser 
i bestyrelsen på valg. 
 

Søren Gynter-Sørensen har valgt – efter 20 år – som kassér i Bestyrelsen, at han IKKE 
genopstiller. Han mener, at det er tid til, at der kommer nye kræfter ind i bestyrelen – gerne 
nogle af de lidt yngre i området.  
 
Bestyrelsen er utrolig kede af, at han ikke vil mere, men opfordrer sammen med Søren til at 
der støttes lidt op om ”projekt grundejerforening” og at der er nogen der melder sig til at tage 
en omgang eller to. Det er begrænset arbejde for tiden, meget hyggeligt og en god måde at 
deltage på. 
 
Det bemærkes i henhold til foreningens vedtægter, at de to medlemmer af bestyrelsen der 
pt. mangler efter generelforsamlingen fortrinsvist skal bo på Søsterhøjvej. 
 
KBR og DS genopstiller for hhv. Katterhøjvej og Sandmosevej.  
 
CG (Sandmosevej) er ikke på valg. 
 

 
NYE OPGAVER: 

 
Ingen nye opgaver. 
 



 

 
 

 

MEN vi mangler stadig medlemmer af bestyrelsen OG et udvalg der vil påtage sig at 
arrangere en sommerfest næste år. Vi holder vejret og afventer mange tilmeldinger til 
udvalget og de ledige bestyrelsesposter. 
 
 

AKTIVITETSKALENDER 

 

Herunder følger en kalender over de næste planlagte aktiviteter. 

 

 20. marts 2017: Bestyrelsesmøde kl. 20.00 hos Ditte Sarto, Sandmosevej 64 

 Generalforsamling i Kløverhytten den 19. april 2017, kl. 19.00.  


