
GRUNDEJERFORENINGEN ASMINDERØDHAVE 
 CVR-nr. 38 57 76 89. 

Referat af  bestyrelsesmøde 
 

Tid og sted: mandag den 3. juni 2019 kl. 19:00 hos  
 Peter Melchior, Asminderødhave 36. 
 
Fremmødt: Martin Zacho Skanborg, Bestyrelsesformand 
 Mogens Olsen,   Kasserer 
 Peter Melchior  Sekretær 
 Morten Lenschau Hansen Bestyrelsesmedlem 
 Karsten Kold,  bestyrelsessuppleant  
 Niklas Laage-Petersen. bestyrelsessuppleant 
Afbud: 

Henrik Skovbo Østergård,  Bestyrelsesmedlem 
 
Dagsorden: 
 
0. Godkendelse af referater af sidste møde. 
a) Internt referat 
Referatet blev ændret, så det fremgår at MS er tovholder på aktiviteten at fremskaffe 
kontroltilbud på vedligeholdelse af fællesareal. 
Referatet blev herefter underskrevet. 
b) referat til offentliggørelse 
PM fremsender forslag i løbet af et par dage. 
 
1. Status eksisterende action-punkter: 
 
1a. Overtagelse af fællesarealet (HS) 
Der blev orienteret om overdragelsen, hvor MO, PM og HØ deltog. 
Overordnet blev de – i den store sammenhæng – småting, der var, accepteret af L&R. 
Der er forbehold for rapport fra MOE og Hartvig. 
Der var enighed om at følge anbefalingen, at der ikke gøres noget ved kantstenene. 
MS udarbejder en kort beskrivelse af, at vi har overtaget fællesarealet, som kan komme på 
hjemmesiden.  
1b. Status på hjemmesiden. (MS) 
MS skal have hjælp fra NL-P til at sætte nye bestyrelsesmedlemmer med billede ind. 
1c. Status på Legeplads-projektet. (HS) 
Intet nyt. 
1e. Status på NORFORS dialogen. (PM) 
PM har møde med Ole Sondrup og Carsten Meedom Simonsen den 4/6. Der vil sandsynligvis 
blive udarbejdet en skrivelse til Norfors, hvor der anmodes om et afklarende møde. 
1f. Status på Hjertestarter projektet. (MS) 
Bliver opsat inden for de næset 2 måneder. Bestyrelsen accepterede en udgift op til kr. 
30.000 incl. moms og opsætning og el-tilslutning. 
1g. Status på Vedligeholdelse af fællesarealet. (MO/MS) 



MO indgår aftale for resten af året med L&R, idet nogle få ting skal præciseres i forhold til 
det modtagne oplæg. 
m.h.t. næste år indhentes kontroltilbud. (MS). 
1h. Status beboerliste (MO) 
Sendes nu ud til dem, der har ønsket at stå på den. 
1i. Status bestyrelsesansvarsforsikring. (MO) 
Ingen problemer. Nye bestyrelsesmedlemmer er omfattet og ændrer ikke prisen. 
 
2. Status på hegn i skel. (MO) 
MO har haft kontakt med kommunen. I løbet af godt en uge ved vi, om der er klaget over 
afgørelsen. Når og hvis der politianmeldes, vil vi gerne have det at vide. 
 
3. Status økonomi. (MO) 
Indestående er d.d. på godt 327.000. Der er nogle få, der har betalt forud.  
 
4. Nye action-punkter. 
Vi skal have en forretningsorden for bestyrelsen. MO fremsender et forslag, som vi kan 
kommentere på. 
 
5. Næste bestyrelsesmøde. 
13/8 kl. 19. 
 
6. Eventuelt. 
Vi skal i god tid have fastsat og udmeldt en dato for næste års generalforsamling.  


