
 
Referat af bestyrelsesmøde i Stavtrup Grundejerforening 30.09.2015 

 

 

 

Tilstede: Nikolaj, Thomas, Daniel, John Hansen, John Gylling og Benedikte.  

Referent: Benedikte  

 

1. Referat fra forrige møde: Godkendt.  

- Der er fulgt op på affaldet i Klokkeskoven med mail rundt til alle 

medlemmer og kopi i postkassen til de nærmeste vænger, som aftalt. 

Kommunen har været ude og besigtige igen og bedyrer, at det ikke er 

kommunen, der har efterladt affald ved beskæring. Kommunen vil 

formegentlig tage affaldet med næste gang de beskærer.  

- John har kontaktet vores kloak-mand i forhold til aftale om en kloak-

spuling, men har ikke kunnet træffe ham. Han prøver igen. Det er sammen 

mand, der rydder sne for foreningen og vi skal have spurgt ham om vores 

sneaftale også er gældende denne vinter.  

- Ændringer i trailer-bookingen er nu udført, så der nu er mulighed for  

     24-timers booking. Der er desuden skal medlemmerne klikke af, at de      

     accepterer vikårene, når de booker.  Vi sætter den nye trailer i vinterhi 

      samt én af de øvrige, således at der – som sidste år – kun kører 3 trailere.         

Der vil blive sat en tavle op over ved trailerne (og ikke under halvtaget som 

nu) med billederne af hvad vi finder, er en acceptabel rengøring af trailerne.  

 

2. Evaluering af sommersjov: Fint arrangement.  

 

3. Økonomi: Der er fortsat 9, der ikke har betalt kontingent efter 2 breve i 

postkassen til de pågældende. De sidste vil blive kontaktet personligt. Vi har 

stadig ikke modtaget regnings for vedligehold af de grønne arealer som lovet. 

 

4.  Trafikarbejdet i Stavtrup (ramper til motorvejen samt støj og gennemkørende 

trafik): Det kniber med at koordinere indsatsen grundejerforeningen imellem.  

Stavtrup Lokalråd har tidligere prioriterer emnet højt men har neddroslet sin 

indsats på dette område.  Nikolaj skal til møde i Stavtrup Lokalråd denne uge.  

 



 
5. Asfaltarbejde på Højvangsvej: Der er flere klager over at asfalten er lagt for 

højt og at regnvandet løber ind i haverne/indkørslerne, da der ikke er 

kantsten på vængerne med de lige numre på Højvangsvej. Nicolaj og John 

Gylling er i kontakt med kommunen omkring det.  

 

6. ”Det grønne udvalg”: Thomas orienterer. Udvalget skal udforme retningslinjer 

i forhold til fx beskæring af træer på fællesarealer. Udvalget forventes at 

bestå af 5-6 medlemmer og et bestyrelsesmedlem. Vi bør annoncere blandt 

medlemmerne. 

 

7. Bestyrelsen: Nicolai træder ind i Stavtrup Lokalråd og vil gerne hellige sig 

arbejdet med trafik. Han trækker sig som formand for grundejerforeningen og 

træder ud af foreningen og næstformand Thomas bliver dermed formand.  

Desuden trækker Anders sig fra bestyrelsen. Foreningen mangler dermed en 

suppleant og et bestyrelsesmedlem. 

 

8. Containere: 22-26/10. John kontakter vores udbyder Bent Hansen. Vi enes om 

at skære en enkelt container på Rosendalvej for at nedsætter udgifterne. Der 

er væsentligt mindre affald i containerne på Rosendalvej. Der vil således blive 

bestilt hhv 4,4,2 containere på Højvangsvej, Rugbjergvej og Rosendalvej 

   

9. Evt:  

- Juletræ: John skaffer et juletræ, Benedikte har kæderne. 

- Nyhedsbrev: Beskrivelse af det grønne udvalg (Thomas) +  trailerordning 

(Daniel og John Gylling)  Ny konstituering af bestyrelsen samt efterlysning 

af et nyt bestyrelsesmedlem og en suppleant.   

- På sigt skal vi have linket til Grundejerforeningen Jarlsminde, der vil lægge 

info om trafik på deres hjemmeside.   

- På sigt skal vi have tydeliggjort det enkelte bestyrelsesmedlems 

arbejdsopgaver på vores hjemmeside. Dette skulle gerne gøre, at 

medlemmerne har lettere ved at henvende sig til det rigtige 

bestyrelsesmedlem fra start. 

 

Næste møde: 25/11 John Gylling, Højvangsvej 12  


