
Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Eghøj-Møllehavegaard 

21. november 2019 kl. 19.00 i RAM-huset 

 

Foreslået dagsorden: 

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

a. Procedurer for indhentning af ejendomsmægler gebyr opdateret og gebyr for sommerens 

henvendelse er blevet inddraget.  

2. Naturudvalg - Grønne arealer 

a. Naturudvalget følger den plan der blev fremlagt på sidste møde. 

b. Kaffemøde omkring Carstens sø i januar/februar – Formanden inviterer 

c. Orienteringsmøde omkring plejeplan februar/marts 

d. Gribvand er kontaktet vedr. overløbsbassinet: 

i. Gribvand kigger på lugtgener 

ii. Der aftalt inspektionstur med Gribvand og omkring beplantning og information 

omkring en evt. nedsivningsplan for matriklerne (adskilles af kloakvand og 

regnvand). Formanden kontakter andre grundejerforeninger for at høre deres 

erfaringer. Bestyrelsen følger op på næste møde for at vurdere om projektet skal 

på generalforsamlingen. 

3. Veje 

a. Vejreparation gennemført 

b. Alternativ til nuværende vejprojekt (belægning), Philip er i gang med at undersøge 

muligheder og priser. 

4. Økonomi – gennemgang af poster siden sidst 

a. Herunder – ny budgetopfølgningsmodel – punktet flyttes til næste møde. 

5. Restancer / inkassosager 

a. Intet nyt 

6. Henvendelser fra medlemmer 

a. Bestyrelsen har ikke fået henvendelser 

7. Hjemmesiden eghmgh.dk 

a. Herunder: 

i. Mail procedure/ansvar – mail closure 

1. Thomas og Susanne følger op på diciplinen omkring opdatring 

ii. Sikkerhedskopi? 

1. Arkiv oprettes på hjemmesiden  

iii. Opdateringsdisciplin – referater – bestyrelse 

1. Thomas retter fejl vedr. referater og rækkefølge  

iv. Beskrivelse af GF? 

1. Udsættes på ubestemt tid 

8. Rapportering fra udvalg 

a. Se naturudvalg og vejudvalg 

9. Opdatering af Vedtægter og Ordensregler  

a. Der er en diskussion i foreningen om hvorvidt vi kan nøjes med elektroniks kommunikation 

10. Diverse 

a. CVR nemid 



i. Vi skal have nemID - Phillip kigger videre på det. 

b. Møde om affald med kommunen 

i. Ny affaldsordning Formanden tager til møde 

c. Status årshjul 

i. Udsættes til næste møde 

d. Fibernet 


