
Referat af bestyrelsesmøde i EGMGH  

1. Fraflyttende/tilflyttende medlemmer/ikke medlemmer/ grunde til salg 

a. Nordgrundvej 29 er fraflyttet, flere huse til salg på Nordgrundvej 

b. Bestyrelsen fortsætter med at opkræve 400 kroner fra ejendomsmæglerne for at giver 

oplysninger om foreningen  

2. Grønne arealer, herunder status fra NaturGruppen 

a. Naturudvalgets mål er at udfærdiget en plejeplan  se referat på hjemmesiden 

b. Formanden træffer aftaler med entreprenør omkring forsat vedligehold indtil plejeplanen 

er udfærdiget. 

3. Vej 

a. Henvendelse vedr. kloak ved Kringelkrogen 6. Sagen er afsluttet i god dialog. 

b. Vejhuller er blevet besigtiget  - Jørn har talt med NCC og skriftligt tilbud er blevet 

udfærdiget. Formanden bestiller udbedring på baggrund af det skriftlige tilbud 

4. Økonomi – gennemgang af poster siden sidst 

a. Træfældning 46000 – 14000 over budget 

b. Skilteudgift 14500 – sag vedr. Hyttegårdsvej nr. 1 Krav bilægges af bestyrelsen efter at have 

konsulteret flere forsikringsselskaber  

i. Links tilføjet efter mødets afholdelse 

1. Rådgivning på hjemmeside ‘Landliggerne’: 

http://www.landligger.dk/sandet/Information/Stormogvæltedetræer/tabi

d/479/Default.aspx 

2. Fra ‘Bolius’: https://www.bolius.dk/storm-saadan-daekker-forsikringen-

skader-20442 

3. Fra ‘Billige forsikringer’: 

http://www.billigeforsikringer.dk/husforsikring.aspx 

c. Bestyrelsen diskuterer evt. anden vejbelægning en den der er vedtaget for indeværende – 

Phillip med hjælp fra Susanne kontakter vejingeniør for vejledning  

d. Tilbud på sneskrabning accepteret - 1400 pr. gang 

5. Restancer / inkassosager 

6. Henvendelser fra medlemmer 

a. Svend-Erik Larsen ang. Kanooplægning –Formanden finder mail fra Svend Erik og sikrer at 

den bliver lagt på hjemmeside 

7. Hjemmesiden eghmgh.dk 

a. Punktet omdøbes til kommunikation  

b. Thomas og Ole følger op på to do vedrørende hjemmesiden og er mailbox ansvarlige. 

i. Ny mail Closure mvh. ”alle fra Grundejerforeningens bestyrelse” 

ii. Referater ligger på hjemmesiden i 5 år 

iii. Aftale vedr. sikkerhedskopi af hjemmeside undersøges 

8. Rapportering fra udvalg 

9. Diverse: Årshjul kladde v. Steen, Vedtægter/ordensreglement v. Susanne/Steen 

a. Årshjul er under udarbejdelse og bliver præsenteret på hjemmesiden når det er klar til 

dette. 

b. Ny procedure vedr. økonomiopfølgning og økonomistyring på bestyrelsesmøderne 

c. Vedtægter og ordensregler rundsendes i bestyrelsen til gennemgang på næste møde. 

10. Næste møde 

http://www.landligger.dk/sandet/Information/Stormogvæltedetræer/tabid/479/Default.aspx
http://www.landligger.dk/sandet/Information/Stormogvæltedetræer/tabid/479/Default.aspx
https://www.bolius.dk/storm-saadan-daekker-forsikringen-skader-20442
https://www.bolius.dk/storm-saadan-daekker-forsikringen-skader-20442
http://www.billigeforsikringer.dk/husforsikring.aspx
http://eghmgh.dk/


a. Naturgruppemøde den 24/9  

b. Bestyrelsesmøde 

i.  21/11-2019  

ii. 20/2- 2020 

11. evt.  

a. Philip Bertel Hyttegårdsvej 19A er i kraft af sin post som suppleant trådt ind i bestyrelsen 

som fuldgyldigt medlem. Han træder ind i stedet for Peter Sander der har valgt at træde ud 

af bestyrelsen. 

12. Punkter til næste møde 

a. 21/11 

i. Levenrandøraftaler,  

ii. Beslutninger vedr. vedtægter og ordensregler.  

iii. Kommunikation (opdatering af hjemmeside) 

 


