
 
Referat af bestyrelsesmøde i Stavtrup Grundejerforening 04.03.14 
 
Tilstede:  John Hansen, John Gylling, Glenn, Daniel, Benedikte, og Knud.  
 
Referent:  Benedikte 
 

1. Referat fra forrige møde: Godkendt.  
Hængepartier: Vi er ikke kommet videre med vores brugerundersøgelse. 
Benedikte ser på det ved lejlighed. 
Vam svarer ikke på vores henvendelser vedr. mangelliste (4 reklamationer i 
forbindelse med asfaltarbejde) Knud tager sig af det.  
Containere: Knud sørger for at orientere Marius Petersen om at vi ønsker en 
container mindre og om ønsker til opstilling.  
 

2. Trailer: Der har været få fejlmeldinger. John Gylling har som aftalt undersøgt 
hvad en ny trailer vil koste. En robust model kan fås til 8200 kr alt inkl. Det er 
mere end de 7000 kr. der er sat af, men vi vurderer at det vil være billigere i 
længden at investerer i en robust trailer og dermed spare på 
reparationsregningerne. Købet vedtages enstemmigt. Dertil skal en af vores 
trailere have forstærket sin vange til 1000 kr.  
Kode: Vi skifter kode i forbindelse med kontingentopkrævningen i april. Den 
nye kode vil fremgå af trailerbookingens-siden.   
Der skal skrives en orientering om køb af ny trailer samt et opråb om at 
behandle den ordentligt.  
 

3. Vejstatus: Der er nu 11 stikveje med en vejformand. Der er lagt en 2014 plan, 
der kan ses på hjemmesiden. Knud og John er ved personligt at kontakte de 
kategori 4 veje, der ikke har en vejformand endnu,  
 

4. Evaluering af fastelavn: Fint arrangement. Godt samarbejde med 
Jarlsmindevej Grundejerforening.  Benedikte rundsender et regnskab for 
arrangementet når alle udlæg er afleveret.  Benedikte lægger nogle billeder 
op i en status på vores facebook-side. Knud sender et par billeder. Daniel 
lægger dem på hjemmesiden. Glenn kontakter en mulig ”fotograf”, Benedikte 
kontakter Joachim, der vist også tog billeder. 
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5. Kontingent. Benedikte og evt Knud opkræver midt april. Vi har modtaget 

regning fra kommune for vedligehold af de grønne arealer. Regningen er 
steget til ca 47.000 kr. Vi afventer en officiel regning.  
 

6. Konstituering af foreningen:  
Formand: Knud 
Næstformand; John Gylling 
Kasserer: Benedikte 
Webmaster: Daniel 
Bestyrelsesmedlem: Glenn 
Suppleant: John Gylling 
 
Opgaver:  
Vejrenoverings-gruppe: John Hansen og Knud 
Det levende hegn-gruppe: John Hansen og Glenn 
Skt. Hans-gruppe: Glenn og Benedikte  
Legeplads-udvalg: Glenn. Siger til ved behov for hjælp.  
 

7. Nyhedsbrev. 
Skal indeholde følgende:  
-Referat fra generalforsamlingen: Benedikte  
- Info om fordelingsnøglens ophævelse: Knud 
- Billeder fra Fastelavn + juletræet: Daniel. 
-Bestyrelses konstituering 
- Besked til medlemmerne om selv at holde deres mailadresser opdateret via 
trailerbookingen og/eller via hjemmesiden (elektronisk nyhedsbrev) 
-Info om køb af ny trailer + opsang omkring brug af trailerne. 
- Info til medlemmerne om at vi ønsker besked, hvis nogen har kendskab til 
tilflyttere. 
 

8. Evt:  
- Formanden for Jarlsmindevej Grundejerforening spørger ,om vi kan stille 

en repræsentant til Stavtrup Lokalråd. Vi har ikke aktuelt nogen der har 
tid/lyst. 
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- Vi vil forsøge at samarbejde med Jarlsminde Grundejerforening omkring en 

legeplads på deres område, de har flertal til beslutningen, der dog kræver 
2/3 flertal, som de afventer på næste generalforsamling. Glenn går i dialog 
med dem . 

- Forslag til stretegi-middag: 15.maj. Alternativt 22. maj- 

 
Næste møde: Vi glemte at aftale 
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