
 
Referat af bestyrelsesmøde i Stavtrup Grundejerforening 06.08.14 
 
Tilstede:  John Hansen, John Gylling, Glenn, Daniel, Benedikte og Knud.  
 
Referent:  Benedikte 
 

1. Referat fra sidste møde er godkendt. Evaluering af containere: Vi skærer 
endnu en container væk, denne på Rosendalvej. 

2. Opfølgning Nyhedsbrev: Godt brev med flere vigtige punkter, ingen 
reaktioner. 

3. Økonomi: Kontingent-opkrævningen er ved at være afsluttet. Alle 
medlemmer har betalt. Dog er 2 ikke-medlemmer opkrævet, hvilket giver 
problemer idet foreningen dermed har betalt for deres andel af udgifterne for 
vedligehold af de grønne områder til kommunen. Hvis ikke det løser sig må 
foreningen påtage sig udgiften på 2X184 kr. 
Vi er ved at skifte bank, for at spare på vores udgifter. Det er en besværlig 
proces, som kræver samtykke fra alle bestyrelsesmedlemmer.  

4. Vejprojekt: Det går planmæssigt. Der er stor tilslutningen og vejformændene 
og vores formand gør et stort stykke arbejde. Mange positive tilkendegivelser 
fra medlemmerne. Arbejdet påbegynder i starten af september. Alle de 
involverede grundejere vil få en separat regning, som aftalt. 

5. Trailere:  Statistik for årets første halvdel: Der er registreret 116 forskellige 
brugere=540 bookinger i alt= 2763 timer i udlånt tid fordelt på reservereringer 
af i gennemsnit 5,1 timer pr. gang. Der var udlånt op til 16 gange pr bruger 
men de fleste brugere har booket 1 eller 2 gange dette halvår. De mest 
populære trailere, er dem med høje sider.  
Der er fortsat problemer med at nogle brugere afleverer beskidte trailere. 
John sætter en tavle op ved trailerne med regler for udlån. Regler som 
bestyrelsen har godkendt. Endvidere sikres det, at det på hjemmesiden er 
anført at man skal feje trailerne og ved behov spule dem efter brug.  
Der er behov for reparation af trailer 3: Lejer og skærme, hvilket godkendes. 
Desuden aftaler vi at den sidst indkøbte trailer stilles væk til vinter for at 
skåne den. Daniel vil arbejde på en it-løsning, så vi kan anføre at en bestemt 
trailer er ude af drift i forbindelse med reparation eller ”vinterhi” 

6. Fællesarealer: Der er trods meget arbejde fra formandens side ikke opnået en 
aftale med de nærmeste naboer til det levende hegn i bunden af skolestien 
sydsiden. Naboerne var ellers  tilbud medbestemmelse i projektet mod at 
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betale en del af udgiften. Det efterlader foreningen med hele udgiften og vi 
overvejer om vi skal bestille en grov beskæring til relativ lav pris eller få ryddet 
ud i det og så græs i stedet til en noget højere pris. I første omgang får John G. 
en bekendt til at vurdere, hvad det vil koste at fælde træerne.  
Der er fortsat ikke kommet enighed om, hvorvidt det er kommunen eller 
foreningen, der skal stå for vedligehold af de fritstående træer, hvoraf enkelte 
vokser ind over grundejeres grunde.  

7. Sommerfest 24/8: Vi er enige om at bestille mad fra slagteren. Daniel står for 
invitation, der skal være tilmeldingsfrist tirsdagen inden arrangementet. 
Onsdag skal Knud give slagteren besked. Tilmeldingen skal gerne være 
elektronisk, så vi undgå en optælling. John H.og Glenn handler ind. Benedikte 
slår op hvor meget øl/vand vi købte sidst( Der var rigeligt men ikke voldsomt 
overskud) og spørger Folmer om han kan skaffe en isblok til at køle 
drikkevarer i murerbaljer (Daniel og  Benedikte) som sidst. 
Knud spørger bageren om han vil sponsorere  en kage. Munck sponsorer et 
par præmier. Glenn spørger Rema og evt Fakta om en sponsor-præmie. Vi 
laver kaffe hjemme hos Daniel på hans, Glenns og John H’s maskiner. Knud 
har vore 8 kaffekander. Joachim har teltene og deltager evt. Der skal  
Købes kul, øl/vand, service + servietter, klare sække, kaffe . Andet? 
Aktiviteter: Ringridning (Benedikte medbringer og stiller op) og de tilmeldte 
skal desuden stemme på følgende mulige aktiviteter: Bræt-ski, ægge-løb, 
levende kryds og bolle, ”gribe vandballoner med et tæppe” 

8. Evt: Et medlem klager over meget haveaffald i Klokkeskoven. Benedikte går 
derned og tager billeder af det. Hvis ikke der ligger noget lige nu, beder vi 
medlemmet selv dokumentere det ved lejlighed.  

9. Næste møde: 7/10 kl 20 hos John G.  
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