
Referat fra bestyrelsesmøde i grundejerforeningen 19. juni 2022 
 
 

1. Konstituering af bestyrelsen 
2. Regnskab status 
3. Planlægning af Sankt Hans 
4. Planlægning af vejfest 
5. Høringssvar Lokalplan 280 
6. Orientering fra mødet med kommunen (Mohammed) 
7. Fjernvarme og separatkloakering 
8. Eventuelt 

 
Ad 1. Birgitte er formand, Martin næstformand, Jesper er kasserer, Else Marie og Nina er menige 
medlemmer og Rimas suppleant. 
 
Ad 2. Forventet overskud 5.000 kr. 18 medlemmer mangler fortsat at betale kontingent. Den 
endelige udgift til Sankt Hans og vejfest kendes endnu ikke. Grundejerforeningens udgift til vejfest 
i 2021 var ca. 8.000 kr. 
 
Ad 3. Vi køber ikke øl og sodavand til Sankt Hans i år. Birgitte køber 20 poser popkorn, 3 slikposer 
Jesper køber tændvæske. 
 
Ad 4. Festudvalget ønsker, at bestyrelsen igen bestiller pattegris hos Slagter Lasse. Foreløbig 
bestiller vi til 65 voksne 25 børn. Det endelige antal aftales primo august, når tilmeldingsfristen er 
udløbet. Der vil også være mulighed for at købe kylling eller vegetar. Bestyrelsen kontakter 
slagteren.  
 
Birgitte skriver ud og inviterer til vejfesten. Dem, der ønsker at spise med, skal tilmelde sig ved 
mail til Jesper og angive husnummer, antal voksne/børn samt om man ønsker gris, kylling eller 
vegetar. Eget bidrag på 125 kr. for voksne og 60 kr. for børn skal indbetales på foreningens 
MobilePay sammen med tilmelding. 
 
 Jesper, Rimas og et par stykker mere stiller teltet op. Martin kan desværre ikke deltage på dagen. 
 
Ad 5. Vi har gjort, hvad vi kan med vores høringssvar. Bestyrelsen vil overveje at gøre indsigelser, 
hvis der bliver etableret stier til vores åbne areal. Vi kan ikke gøre andet end at afvente 
udviklingen. 
 
Ad 6. Der blev bl.a. talt om indkørslen til den bebyggede del af Pilegårdsparken, hvor skolestien 
krydser vejen. Sagen er sendt til Trafikteamet. Ellers blev der talt om pleje af området. 
 
Ad 7. Vi er udpeget som fokusområde for separatkloakering. Vi forventer at få 5 år til at få gravet 
kloakker fra det tidspunkt, vi bliver kontaktet af kommunen. Bestyrelsen vil tage initiativ til, at der 
bliver indkaldt til et fællesmøde, så vi kan tale om evt. at indhente et fælles tilbud på 
gravearbejdet. 



 
Pilegårdsparken er udlagt til fjernvarme 2026 og 2027. Det kommer vi til at høre nærmere om. 
 
Ad 8. Når der skal laves formandsberetning til næste generalforsamling skal vi sætte os sammen i 
bestyrelsen og gennemgå referater og nyhedsbreve udsendt siden sidste generalforsamling, så vi 
kan få noget substans bygget ind i beretningen. 
 


