
 
Referat af bestyrelsesmøde i Stavtrup Grundejerforening 06.01.14 
 
Tilstede:  John Hansen, John Gylling, Glenn, Daniel, Benedikte, Michael og Knud.  
 
Referent:  Benedikte 
 

1. Referat fra sidste møde gennemgås: Godkendt. 

2. Trailer: Daniel fremlægger statistik på det elektroniske system: 2 bookinger om dagen i gennemsnit.  
Der har været ganske få henvendelser omkring booking-systemet (under 20) Vi havde forventet et 
større arbejde med at hjælpe folk med at booke. Der har ikke været  fejlmeddelelser på trailerne. 
Påmindelses-sms’erne koster ganske lidt og det kan vi overveje. Alternativt pr mail. Ros til Daniel 
for det flotte system. 

3. Status fra trailerbestyrer John: Der har været en enkelt reparation siden det nye system er indført.  
Der skal repareres vanger på trailer 1.  John Hansen har undersøgt: Bilens kasko dækker ikke skader 
på trailer, men dækker skader på bilen i forbindelse med trailerkørsel. 

4. Nyhedsbrev. Det sidste var vores sidste udgave på tryk. Der har ikke været kommentarer. 

5. Økonomi: Årets regnskab gennemgås og godkendes. Budgettet til næste år lægges. Dog med det 
forbehold at vi endnu ikke ved hvad en ny trailer vil koste. John undersøger og melder tilbage. Se 
regnskab og budget på hjemmesiden. 

6. Generalforsamling: Tirsdag 25/2-14 kl 19. Sognegården er booket. Daniel spørger Joachin Kirk om 
han kan skaffe en projektor igen. Der er lærred på stedet. Forplejning: Kaffe, småkager øl og vand, 
sukker og mælk Vi satser på der kommer 40 personer.  Glenn handler ind.  Et par af os ( i hvert fald 
Benedikte og Glenn) skal være der kl 18:30. Indbydelsen skal ud pr mail + hænges op i Rema + ved 
trailerne. Torben, formand for Jarlsmindevejs Grundejerforening kommer kl 19 og fortæller om 
trafiksituationen. Vil du Knud købe et par flasker rødvin eller lign. til ham? Vi afventer godkendelse 
af regnskabet ved revisorerne. Knud laver et oplæg. Skal gerne ud omkring 1/2 og skal også 
indeholde. Vi regner med at handle ind til fastelavn i Rema. Benedikte sørger for at reservere 
skolens kantine.   

7. Juletræ. Tak til Folmer. Træet er taget ned igen. John kontakter Folmer mhp at han (John) har kæder 
mm liggende og næste år sørger for at få købt træ og sat op inden 1. søndag i advent.  

8. Mangelliste til Kloarkeringsprojekt: Der er kommet 4 henvendelser, der er sendt videre til Vam.  

9. Containere: Der er vedvarende mindre affald om foråret end om efteråret hvorfor vi har skåret 2 
containere ned (1 på Rugbjergvej og 1 på Højvangsvej).  

10. Vejformandsmøde: Der blev i starten af december afholdt vejformandsmøde. Referat af dette møde 
er sendt ud til bestyrelsen. På mødte orienterede de fremmødte (6 veje var repræsenteret) om hvor 
langt de var i deres overvejelser/planlægning. Endnu en vejformand har efterfølgende meldt sig.  En 
enkelt stikvej er ved at være klar til at renovere i 2014. Planen er nu at Knud er ved at forfatte et brev 
til de vænger der endnu ikke har en vejformand med opfordringer om at finde en. De øvrige 
vejformænd opfordres til at afklare deres vejs behov/ønsker til renovering mhp om de kan gå med 
det første vænge for at opnå en rabat hos udbyderen.  Målet er at fremskaffe et tilbud hvor det er 
udspecificeret hvor meget der er mængderabat.  



 
11. Trafik: Intet nyt. Vi glæder os til at høre nyt fra Torben fra Jarlsmindevej. 

12. Evt.:  

-Benedikte og Knud har skrevet et velkomstbrev, som skal deles ud til tilflyttere. Vi beslutter 
endvidere at vi vil byde nye velkommen personligt med en blomst et håndtryk og velkomstbrevet. 
Benedikte modtager som kasserer ofte udmeldelser og indmeldelser samt oplysninger om salg fra 
ejendomsmæglerne. Glenn varetager indkøb af blomst og evt. afleveringen. 
- Tilfredshedsundersøgelse: Vi vil i foråret prøve at udforme en tilfredshedsundersøgelse, idet vi er 
interesseret i at kende folks holdninger til foreningen og dens aktiviteter/tilbud. Benedikte laver et 
forslag og sender ud til resten af bestyrtelsen mhp at lave en undersøgelse på mail/hjemmesiden 
blandt medlemmerne.  
- Det levende hegn i bunden af skolestien: Der er flere muligheder for at forskønne det levende hegn, 
der er blevet for stort og dermed kvæler de mindre, fine buske.  Kommune er forpligtiget til at holde 
de fritstående træer + området omkring legepladsen. Det har de forsømt og vi har flere gange forsøgt 
at få dem til at udføre deres vedligeholdelsespligt.  En billig løsning på det levende hegn kunne være 
at spørge i området om vi har en gartner i medlemsskaren, der vil vejlede os i foryngelsesbeskæring. 
Vi kunne i samme ombæring lave en arbejdsdag, hvor vi fælder det anviste. John Gylling har en 
kontakt, der fælder træer, og dermed kunne vi få fælde større træer uden at skulle bekymre os om 
forsikring. John spørger ham. Det ville blive meget dyrt at bede kommunen om at gøre det på vores 
regning eller at entrere med et privat firma.  
Knud vil igen kontakte kommunen omkring vedligeholdelse af træer og legepladsen hegn. Glenn og 
John kan også deltage.  Knud skriver en skrivelse til hjemmesiden hvor vi eftersøger en gartner. 
Denne skal mailes rundt.  

 
Næste møde: tirsdag 4/3 kl 20 Hos Knud 

 
 


