
Stavtrup Grundejerforening 

-Bestyrelsesmøde 23/10-13. 

Tilstede: John Gylling, John Hansen, Folmer, Michael, Knud, Glenn, Daniel og Benedikte. 

Referent: Benedikte  

1. Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt uden kommentarer. 

2. Evaluering af Sommerfesten: Godt arrangement, billigt, det gik planlægningsmæssigt rimeligt nemt. 
Der var lidt flaskeprop ved mad-køen. Med mindre vi skaffer en grill mere, lader dette sig nok ikke 
løse. Holdningen er, at traktementet var rigtig fint, og at det ikke behøver at være mere 
omfattende end dette, selvom vi tidligere også har snakket om, hvert andet år at servere et lidt 
dyrere traktement.  

3. Økonomi: Vi har brugt mindre end forventet i år. Der er især overskud på følgende poster: 
Arrangementer ca. 5000kr og møder ca. 2000 kr. Til gengæld har vi brugt lidt mere på vores 
hjemmeside. Endeligt årsregnskab følger. 

4. Trailer:  

1. Nyt elektronisk booking-system: Vi gennemgår ”prototypen” på det nye booking system, der 
indebærer at medlemmerne opretter en profil på siden og skal registrere sig med navn. Der er 
endvidere tanker om at lave en sms-funktion, som sender folk en sms dagen før en booking. 
Tillige kommer der måske mulighed for at afmelde en booking pr sms eller tjekke om der er en 
ledig trailer pr sms. Vi vil fortsætte med samme regler i forhold til varighed af booking. Vi 
overvejer om det kun skal være muligt at have en enkelt/få bookinger stående, men at man 
skal kunne booke langt ud i fremtiden. Vi åbner for det nye booking system 1/12-13 velvidende 
at det vil give nogle opstartsproblemer og at vi som bestyrelsesmedlemmer nok vil få en del 
opkald i opstartsperioden 

2. Trailere: De to trailere med gitter er fra 2008 og i dårlig stand. Vi bør købe en ny så vi har 4 til 
næste forår/sommer. De to ringe vil blive repareret så de kan køre sommeren over og vil så 
blive repareret og formegentligt kunne blive samlet til en.  

Det er et problem, at vangerne på trailerne ødelægges når folk bakker. Dette giver mange 
reparationer, og vi overvejer, om ikke det bør være den enkelte bruger, der betaler for 
skaderne evt. via sin kasko-forsikring. En anden tilgang er at lave en medlemskamp, hvor man 
kunne appellerer til, at de mange reparations-penge kunne bruges på noget sjovere. Vi vælger 
at lave en oplysningskampagne 

John Gylling fortæller at han kan forstærke vangerne på trailerne.   

3. Trailer-holdeplads: Folmer og Michael har lavet en flot ansøgning til kommunen om at lave 
trailerplads på et vænge på Jarlsmindevej (hvor Vam aktuelt har stilles deres skurvogne) inkl. en 



tegning. De har snakket med Vam, der har tilbudt at klargøre pladsen til trailerne. Der skal 
plantes en hæk til afskærmning. Vi præciserer lige igen med Vam i forholde til deres tilbud.  Der 
skal formegentlig en hørring til for at få lov til at lave trailerplads og i tilfælde at dette ikke kan 
lade sig gøre har vi denne beskrivelse når vi finder en anden mulig plads. Ansøgningen skal 
sendes til kommunen hurtigst muligt.  

4. Fordelingsnøgle(i forhold til fordeling af udgifter til vedligehold af fællesarealer): Knud har 
efterspurgt at få fordelingsnøglen annulleret. Kommunen har endnu ikke svaret. De har heller 
ikke svarret på, om de kan tage vores levende hegn med i deres vedligeholdelses-aftale. Vi vil 
også gerne have beskåret buskadset omkring legepladsen for at give bedre mulighed for opsyn 
med legende børn.  

Vi overvejer at lave en arbejdsdag.  

 

5. Containere: Benedikte laver en lamineret seddel, der opfordrer til at klippe delene i småstykker 
samt præcisere at containerne kun er for medlemmer.  

6. Mangeliste i forhold til arbejdet i forbindelse med kloak-separering på Højvangsvej:  Der er 
fundet en frivillig, der har indvilliget i at stå for at samle folks indmeldinger af fejl og mangler, 
der skal afleveres samlet.  

7. Medlemskampagne: Knud har forfattet en nydeligt brev til ikke-medlemmer. Benedikte laver 
en lister over ikke-medlemmer, så brevet kan stiles personligt og blive delt ud.  

8. Trafik-initiativ: Vi bakker op om arbejdet.  

9. Nyhedsbrev: Knud laver et udkast. Michael sætter det op. Vi er uenige om hvorvidt det skal 
være det sidste på tryk. Skal være klar midt nov. 

10. Jule træ: sættes op lørdag d. 23/11. Folmer køber et. John vil gerne hjælpe med at sætte op, 
Folmer har lyskæder mm. Folmer siger til, hvis der skal flere til at hjælpe.  

11. Skrald: Et medlem har spurgt om vi kunne opsætte skraldespande. Den opgave vil vi ikke 
påtage os. Man kunne evt. bede kommunen om at se på om vi har nok og om de tømmes ofte 
nok.   

12. Næste møde: vi glemt at fastsætte dette. Benedikte og Knud taler kort om, at der er behov for 
endnu et inden jul. Sidst i nov?  

 

 


