
Referat

Dato: 17. juni 2020, kl. 20.00, hos Ditte Sarto (DS)

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

Fraværende: Lene Nejsum (LN) 

Kopi til: Grundejere i Grundejerforeningen Københavnergården 

Referent: Berit M. Vendelbjerg 

Formål med mødet Bestyrelsesmøde – status og forberedelse af generalforsamling (udskudt 
pga. Corona) 

Næste møde: Generalforsamling 

1. Generalforsamlingen blev aflyst i foråret pga Coronakrisen. Der indkaldes til

generalforsamling på ny til onsdag den 9. september kl. 18 i Kløverhytten. Ditte

bestiller mad, og vi sørger desuden for øl og vin.

Årsagen til det fremrykkede tidspunkt er, at vi har inviteret en Bo trygt forebyg- 
gelsesekspert til at indlede med et oplæg på 45-60 min. om indbrudsforebyg- 
gelse og Nabohjælp.

2. Oprensning af kloakker – Berit har indhentet tilbud hos Kloakmesteren Odder ApS og

forhører sig om prisen for to gange oprensning om året. – Vejbrøndene fordeler sig som

følger: Katterhøjvej: 8 stk.- Sandmosevej: 13 stk. – Søsterhøjvej: 15 stk.

3. Investering af foreningens midler – Bestyrelsen har endnu engang modtaget ønske om,

at vi skal investere foreningens midler. Det er imidlertid ikke en opgave, vi som bestyrelse

kan påtage os.

4. Hvordan fastsætter vi et beløb for evt. optagelse af nye medlemmer i foreningen?

Spørgsmålet har tidligere været drøftet på generalforsamlingen, men der er udtrykt ønske

om, at det tages op på ny

5. Asfaltering – Reparation af asfaltskader på Katterhøjvej.

I 2018 blev der lavet ledningsarbejde på Katterhøjvej i forbindelse med fjernvarmerør, og

det efterfølgende asfaltarbejde var ikke tilfredsstillende. Vi mente derfor ikke, at det var

grundejerforeningen, der skulle udbedre asfalten. Vi fik Leif Elkjær ind i sagen, og takket

være Leif har kommunen nu rettet op på skaden for egen regning. Tak for indsatsen, Leif.

En decideret asfaltering af vores veje er en fortløbende diskussion, som der endnu ikke

er taget stilling til.

6. Hjertestarterprojekt blev aflyst på grund af Coronaen.

7. Nabohjælp – Sørg for at hjælpe hinanden og hold øje med hinandens huse. Brug
hinandens skraldespande, så de ikke er tomme. Parkér evt. din bil i naboens indkørsel.



 

 
 

 

8. Diverse  

Der bliver plantet to sølvrøn på Sandmosevej til efteråret. De skal vandes af ejerne af de 
to parceller, som ligger ud til træerne. Træerne erstatter nogle gamle (ikke fredede) 
træer.  
 

Bestyrelsen bestilte grønne containere, da genbrugspladserne var lukket pga. Corona. 
De blev flittigt brugt. – Vi kan overveje at bestille containere igen næste år.  
 

Skt. Hans aflyses i år grundet omstændighederne  

 

 


