
 

 
 

 

Mødereferat 

 

Dato: 4. maj 2017 hos Carsten Gyldensted (CG) 

Deltagere:  
Søren Gynther-Sørensen (SGS), Carsten Gyldensted (CG), Lene Nejsum 
(LN), Berit Vendelbjerg (BV) og Ditte Sarto (DS)  

 

Fraværende: Kenneth Bredgaard Riis (KBR) 

Kopi til: Grundejere i Grundejerforeningen Københavnergården 

Referent: Ditte Sarto 

Formål med mødet Konstituering og bestyrelsesmøde 

Næste møde: Bestyrelsesmøde den 21. september 2017 hos Ditte Sarto 

 
 

 

BESTYRELSENS KONSTITUERING: 

 

 Formand: Ditte Sarto 

 Grønne områder: Carsten Gyldensted 

 Trafik, veje og installationer: Kenneth Bredgaard Riis 

 Kasserer: Lene Nejsum 

 Sekretær: Berit Vendelbjerg  

 

 

KOMMENTARER TIL SIDSTE REFERAT 

 

1) Referatet er fremsendt til bestyrelsens medlemmer forinden konstituerende 
bestyrelsesmøde. Referatet blev gennemgået. Er tilrettet og godkendt.  

 
 

OPGAVER FRA GENERALFORSAMLINGEN 

 

2) De grønne områder: 
 

Kastanjetræet 
 
Bestyrelsen blev inden Generalforsamlingen blevet kontaktet vedr. beskæring af det store 
kastanjetræ, der står på Københavnergårdens ”gamle gårdsplads” på stikvejen på 
Sandmosevej ved nr. 82-96. 
 
Som det fremgår af referatet fra Generalforsamlingen, blev beskæring af træet drøftet. 
 
CG har talt med rette magistrat ved kommunen vedr. kommunens oplysninger om fredning 
og behov for tilladelser. Kommunen har lovet at sammenholde dette med vores 
deklarationer.  
 
CG afventer endeligt svar på/tilladelse til beskæring. 

 
  



 

 
 

 

 
Skolestien bag Søsterhøjvej 
 
 
CG kontakter kommunen vedr. mulig beskæring af træer og generel vedligehold af dette 
stykke af skolestien. 
 
Bestyresen opfordrer til, at hvert medlem selv minder kommunen på de forhold, der er 
nemme at ”indrapporterer” igennem app’en: Borgertip – Aarhus Kommune. 

 
3) Snerydning 

 
Øster Skovgaard rydder og salter som vanligt i 2017/2018. 
 
KBR beder Øster Skovgaard om oplysning om, hvad der igangsætter en saltning. Idet 
antallet af saltninger forekommer højt i vinteren 2016/2017 – vinterens hårdhed taget i 
betragtning.  

 
4) Referater på hjemmesiden 

 
Bestyrelsen besluttede, at referater fra alle bestyrelsesmøder, hvoraf der taget referat, 
fortsat udsendes på mail til medlemmerne. 
 
Bestyrelsen vil i fremtiden ikke husstandsomdele referater til de adresser, hvortil vi ikke har 
mail.  
 
Det er derfor vigtigt, at bestyrelsen er informeret om ejerskifte. Så når I får nye 
naboer/genboer, så bed dem venligst sende en mail til bestyrelsen med oplysning om 
ejerskifte. Tak. 
 
Referaterne er tilgængelige på hjemmesiden - takket være vores webchef Ulla Bech. 
 
Indkaldelse til Generalforsamling omdeles naturligvis, til de vi ikke har mailadresser på.  
  
Det er derfor vigtigt, at bestyrelsen har den mail, man ønsker referatet sendt til.  
 
Send gerne mailadresser til: dittesarto@gmail.com. 
 
 

5) Tak til Søren 
 
Søren Gynter-Sørensen har valgt – efter 24 år – som kasserer i Grundejerforeningen at 
stoppe.  

 
Lene Nejsum (nabo til Søren) overtager kassererposten.  
 

Søren gav på bestyrelsesmødet en gennemgang af fremgangsmåde og opgaver til den nye 
kasserer, og han lovede at være tilgængelig for spørgsmål. 
 
Det er vi glade for.  
 
En stor tak til Søren for alle 24 år på posten.  



 

 
 

 

 
 
 

AKTIVITETSKALENDER 

 

Herunder følger en kalender over de næste planlagte aktiviteter. 

 

 Sankts Hans arrangement – indbydelser følger 

 Bestyrelsesmøde den 21. september 2017, kl. 20.00 hos Ditte Sarto, Sandmosevej 64 


