
 

 
 

 

Referat 

 

Dato: 15. januar 2020, kl. 19.30, hos Lene Nejsum (LN) 

Deltagere: Kenneth Bredgaard Riis (KBR), Carsten Gyldensted (CG), Lene Nejsum (LN), 
Ditte Sarto (DS) og Berit Vendelbjerg (BV) 
 

Fraværende:  

Kopi til: Grundejere i Grundejerforeningen Københavnergården 

Referent: Berit M. Vendelbjerg 

Formål med mødet Bestyrelsesmøde 

Næste møde: 11. marts kl. 19.30 hos hos CG 

 
 

 

1. Beplantning 

Der er udtrykt konkrete ønsker om beplantning, og de berørte parcelejere har indhentet 

tilbud, som er forelagt bestyrelsen. Det er vigtigt i denne forbindelse generelt at nævne, 

at de enkelte parceller skal overholde reglementet i forhold til beplantning, før vi kan 

behandle nye ønsker. – Se vedhæftede 

2. Asfaltering 

a. DS har kontaktet Slaghul for priser på reparation af asfalt – Vi undersøger desuden 

prisen for asfaltering af hele vejen. LN kontakter kassereren på Elmehøjvej for at 

høre, hvad de har betalt for asfaltering.  

b. DS har kontaktet kommunen for at få fordelingsnøgle for parcellerne i forbindelse 
med asfaltering. En sådan findes ikke. Se vedhæftede - Vedligehold af 
grundejerforeningens veje 

Bestyrelsen er mest stemt for et nyt slidlag – asfaltering – fremfor reparationer.  

3. Parkering af arbejdsbiler. 
Her henvises til vedhæftede - Bekendtgørelse om standsning og parkering i Aarhus 
Kommune. CG formidler videre til Søsterhøjvej 29.    

4. Nye medlemmer 

Optagelse af nye medlemmer drøftes på generalforsamlingen, bl.a. på baggrund af 

kommunens svar vedrørende asfaltering (se ovenfor) Ifølge Kommunen kan vi blive stillet 

over for en opkrævningsopgave for de parceller, der ikke er medlemmer, hvilket 

bestyrelsen ikke har hjemmel til. Derfor vil vi overveje optagelse af nye mulige 

medlemmer på et andet grundlag.  

5. Regnskab for 2019 og budget for 2020 

Bestyrelsen gennemgik regnskab og budget. Der afsættes 10.000 kr. til vejfest, som vi 

håber endnu engang kan realiseres.  

6. Fejl i brev om renteændring – Danske Bank  

Det koster os 4.500 kr. i negativ rente at have penge på kontoen (brevet vedhæftes) 

 



 

 
 

 

7. Rotter – Søsterhøjvej 8  

Rotter har undermineret kloakrørene i indkørslen. Rotter er ikke observeret, og skaden er 

ved at blive udbedret.  

8. Forberedende møde den 11. marts inden generalforsamling 16. april 

DS udsender indkaldelse til generalforsamling senest 19. marts 

9. Generalforsamling, fordeling af opgaver 

BV bestiller mad – CG står for drikkevarer – DS/BV sørger for engangsservice, etc. 

10. Diverse 

LN har modtager en henvendelse vedrørende hjertestarter. Hvis vi kan påtages os 15 

indsamlingsruter for Hjerteforeningen den 3. maj (à 2-3 timer), får vi en gratis, monteret 

hjertestarter til foreningen. – Hvis du har mulighed for at bidrage med nogle timer nævnte 

søndag, sender du en mail til nejsum(a)clin.au.dk, så hører du nærmere.  

 

  

 

 


