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Referat fra møde i grundejerforeningens bestyrelse den 12. april 2021 

Mødet afholdt virtuelt. 

Til stede:  

Hans Chr. Madsen, Egon Sørensen, Søren Nybroe og Heidi Liann Jarlund (referent) 

 

 

1. Grønne områder 

Dækslet ved Nygårdsvænget er stadig ikke udbedret. Heidi tager fat i udlejer igen for at 

rykke for udbedring.  

 

Der er pænt ryddet op efter nedgravning af kabler til Høj/efterskolen. 

 

På arbejdsdagen den 20. marts 2021 blev der fældet træer. Der var et rigtig fint fremmøde 

til denne arbejdsdag. Der skal nu ryddes op, så der afholdes en weekend hvor der skal flises 

og brændestykkerne køres til udeliv på toppen til bålhytten.  

 

Græsset er gødet oppe ved udeliv på toppen og fodboldmål er nu sat op. Der er stadig en 

rest sten deroppe. Man er meget velkommen til at kontakte grundejerforeningen såfremt 

man kunne være interesseret i at afhente nogle af stenene. Der skal bruges en lille rest 

mere deroppe og herefter bliver de resterende sten kørt bort. 

 

 

2. Veje og stier 

Trinene ved broen rykker sig og de er rykket på plads et par gange. Hans Christian går forbi 

med et koben og får det skubbet på plads igen. 

 

3. Udeliv på toppen – hvad mangler? 

Drøftet under punkt 1 

 

4. Økonomi – kontingentopkrævning 2021 gennemføres 

Kontingentopkrævning udsendes. Der er vedtaget et uændret kontingent for 2021. 

Underskrevet regnskab for 2020 rundsendes ligeledes til grundejerne. 

 

5. Afholdelse af arbejdsdag – bla. Oprydning fra sidste arbejdsdag med grene og træ 

Drøftet under punkt 1 

 

6. Afholdelse af generalforsamling når muligt. Ide til sammensætning af ny bestyrelse 

Det er nu besluttet at vi forsøger os med at afholde generalforsamling den 8. juni 2021 i 

Rønde Idrætscenter. Indkaldelse rundsendes. Muligheden for tilmelding er drøftet, for at 
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have en ide om hvor mange der møder op. Derudover opfordres der til at blive COVID-19 

testet inden fremmøde til generalforsamling. 

 

7. Eventuelt 

Intet 

 

 


