
GRUNDEJERFORENINGEN ASMINDERØDHAVE 
 CVR-nr. 38 57 76 89. 

Bestyrelsesmødereferat 20. marts 2019. 
 

Dagsorden: 
 
0. Godkendelse af referat af sidste møde. 
Referatet blev godkendt og underskrevet. 
 
1. Action-punkter fra sidste møde: 
 
1a. Vedligeholdelse af fællesarealet: 
Vi forventer, at L&R vil overdrage fællesarealet til GF i maj 2019. Der er indhentet et tilbud 
fra L&R. Det er dyrt, men der er gode grunde til at lade L&R vedligeholde fællesarealet det 
første år, da der så ikke vil være tvist om, hvis fejl det er, hvis der er ting, der skal 
udbedres/rettes. Alligevel skal vi indhente et kontroltilbud. 
Vi er enige om at bruge et rådgivende firma til assistance (også pga. ansvarsforsikring) til at 
lave et udbudsbrev. Tovholder: HSØ/MO 
 
1b. Status på hjemmesiden. 
Web-adressen www.asminderoedhave.dk bruges til mail-konti, så adressen skal bevares, 
men nu henviser www.asminderoedhave.dk til www.asminderødhave.dk-hjemmesiden.  
Det skal undersøges, om bestyrelsen kan få adgang til at skrive indlæg og selv lægge dem op 
på hjemmesiden. Løbende aktivitet. Action: MS, NLP 
 
1c. Legeplads. 
HSØ og Sandra har fremskaffet 2 tilbud fra 2 leverandører. Forslagene blev præsenteret til 
bestyrelsesmødet og prismæssigt ligger vi omkring 200.000 kr. Action: HSØ 
L&R bør kontaktes vedr. hjælp til at grave ud og lægge faldsand på pladsen. Action: 
HSØ 
Oplæg med to løsninger skal være klar til Generalforsamlingen 2019. Action: HSØ 
 
3. Generalforsamling 2019. 
Forvarsel til GF blev udsendt og mailet til alle. Det resulterede i, at vi flyttede datoen til den 
25. april 2019, da der er fakkeltog gennem Fredensborg den 23. april for at byde Dronning 
Margethe velkommen. 
Lokale bekræftet på Fredensborg bibliotek torsdag den 25. april 2019 kl. 19. 
Planlagt dirigent er John Kidde-Hansen, ASMH 7, der har accepteret valget. 
Budget 2019. Dette blev gennemgået og kommenteret.  
Alle nuværende medlemmer og suppleanter genopstiller. 
 
Logistik i forbindelse med Generalforsamlingen: Action: Alle 

● Indkaldelse skal færdiggøres og udsendes senest d. 11. april. 
● Vi skal have hilst på John Kidde-Hansen (Næste bestyrelsesmøde) 
● Vi skal have skaffet 100 røde og 100 grønne stemmesedler med tal på fra 1-100. 
● Vi skal have købt vand på flasker. 
● Vi skal have arrangeret OH-slides samt OH-apparater (skal checkes på biblioteket). 
● Vi skal aftale, hvem der er sekretær. 

http://www.asminderoedhave.dk-hjemmesiden/


 
4. Orientering om vores økonomi. 
Alle har betalt kontingent for 1H. 2019. 
 
Stikprøve-dokument til kasseboholdningen er blevet udarbejdet og udfyldt for januar og 
februar måned. . Action: MO og MS 
 
Det blev vedtaget at melde grundejerforeningen til PBS. Action: MO og NFN 
 
5. Eventuelt. 
Det er konstateret, at vores overløbsbassin er fuldt af vand, selv om vandspejlet i søen er lavere end 
bassinets vandstand. Det tyder på en fejl i forbindelsen mellem de to bassiner. 
Samtidigt vil det være en fordel, hvis overløbsbassinet også er hegnet ind, da små børn godt kan 
drukne i den vandstand, vi har konstateret, er der ind i mellem. Kontakt til L&R for en afklaring og 
evt. rettelse. Action: MS 
 
 
 


