
 
Referat af bestyrelsesmøde i Stavtrup Grundejerforening 13.04.2015 
 

Til stede: Anders, Nikolaj, Thomas, Glenn, John, Daniel og Benedikte  

Referent: Benedikte  

 

1. Konstituering:  

Formand: Nicolaj 

Næstformand: Thomas 

Kasserer: Benedikte  

Webmaster: Daniel 

Trailerkontakt: John 

Sekretær: Thomas (John hjælper igang) 

Festudvalg: Glenn + 2 medlemmer af grundejerforeningen, der har meldt sig.  

Johns kone Pia vil fortsat gerne sætte nyhedsbrev op.  

2. Honorar til formand og kasserer:  

Det blev forslået på generalforsamling. Vi ønsker ikke at belønne enkelte 

personer i bestyrelsen økonomisk, men vi ønsker at hæve beløbet til 

strategimiddag mm til 15.000 kr.  

3. Strategi-middag:  

Constantia 2. Sidst i maj, gerne en torsdag. Benedikte kontakter stedet.  

4. Containere:  

Ny leverandør, John har stået for kontakten. Vi diskuterer om vi bør sende en 

medlemsliste rundt  til foreningens  medlemmer. Det bliver jævnligt 

efterspurgt af medlemmer. Vi diskuterer konsekvenserne af at udsende denne 

liste og enes om ikke at gøre det.  

5. Trailere:  

Vi diskuterer fremtidens trailer-drift.  

6. Skt. Hans fest:  

Thomas og Benedikte har været til planlægningsmøde. Der er styr på 

programmet. Der er brug for hænder på selve aftenen.  

7. Sommerfest: 23. august.  

 Festudvalget planlægger, bestyrelsesmedlemmerne hjælper på dagen.  

8. Evt:  

- Vedtægtsændringer: Formand og kasserer sammen tegner foreningen ved 

væsentlige dispositioner som fx skift af bank eller indgåelse af lignende 

aftaler.  



 
- Beplantning: Nyplantning af det levende hegn langs skolestien. Der er 

fortaget udtynding og vi er blevet anbefalet af plante lave tætte buske til 

en pris af ca 5500 kr. Knud står for det.  Vedtages. 

- Dropboks eller anden håndtering af vores elektroniske dokumenter: Daniel 

kontakter Knud.  

- Den gamle skole-sti: Der er foreslået en renovation af den nederste de, der 

ofte er oversvømmet.  Vi må på næste møde forsøge at lave en plan for 

kommende tiltag for bestyrelsens arbejde.  

- Vi skal have taget stilling til om vi vil dele nyhedsbrev ud i papirform til de 

få ældre medlemmer, der ikke har mailadgang.  

- Benedikte har undersøgt muligheden for at opstille ”legende børn-skilte” 

Orientering af bestyrelsen til næste møde.  

 


