
 
Referat af bestyrelsesmøde i Stavtrup Grundejerforening 20.01.2016 

 

Tilstede: Thomas, John H. og Benedikte. 

Afbud: Daniel, Glenn og John Gylling. 

 

1. Fastelavn: 7/2. Benedikte kontakter skolen og får booket kantinen.  Benedikte 

inviterer Jarslminde Grundejerforening. John H. spørger bageren om 

fastelavnsboller. John Gylling henter dem på dagen. Indkøb aftales senere. 

Hvem kommer på selve dagen?  

2. Generalforsamling: Vi satser på 23. 24. eller 25/2. Kontakt til de 

bestyrelsesmedlemmer der ikke deltager på aftenens møde mhp om alle kan. 

Benedikte booker Årstidernes Spisehus, når datoen er afklaret. Thomas 

spørger Nikolaj (afgået formand) om han vil holde et oplæg om trafik-

situationen i Stavtrup. 

Glenn og John H. træder ud af bestyrelsen.  

Indbydelse skal gerne ud c. 1. feb og senest 14 dage før arrangementet. 

3. Snerydning/kloak: Thomas har fået fat på vores snerydder Bo Jacobsen, der 

fortsat står til rådighed for snerydning i år og som gerne vil rense vores 

brønde. Han husker dog ikke lige prisen på det tilbud han afgav på brøndende 

på stående fod og vil kontakte os igen angående pris.   

4. Brøndrenserne: Er stadig ikke dukket op. Vi efterlyser dem igen i næste 

nyhedsbrev, men køber to nye hvis de ikke findes. Benedikte vil fremover stå 

for udlån af dem til medlemmerne.  

5. Årskalender: Containerdatoerne er sat, men ingen husker dem pt. John 

Hansen undersøger. Prisen er den samme dette forår med og skal derefter 

genforhandles. Vi havde i efteråret for lille container-kapacitet (4+4+2 for hhv 

Højvangsvej, Rugbjergvej og Rosendalvej) Dette antal containere er passende 

for foråret hvor der erfaringsmæssigt indsamles mindre haveaffald men til 

efteråret bør vi øge til 5+5+3 igen. 

6. Økonomi: Regnskabet er godkendt af bestyrelsen via mail for at overholde 

datoen 10.1. i hhv vedtægterne. Den ene revisor har godkendt og den næste 

får regnskabet leveret i morgen.  Vi havde budgetteret med et underskud på 

knap 19.000 men endte med et overskud på ca 7.000 (vi har endnu ikke fået 

regning for vedligehold af de grønne arealer fra kommunen hvorfor de 50.000 

der er opkrævet herfor også figurerer som overskud i regnskabet) Vi har intet 

brugt på snerydning og mindre end budgetteret på ekstra ordinære udgifter. 



 
Desuden har bank og Nets kostet mindre end budgetteret. Deraf overskuddet. 

Til gengæld har vi brugt en smule mere end budgetteret på tryk, møder, 

repræsentation, møder, aktiviteter og forsikringer. 

Budget 2016: Vi fastholder samme budget som 2015 fraset at der ikke sættes 

penge af til ny trailer (kun hvert andet år) og at vi hæver forsikringsposten fra 

1800 til 2500. (budgettet er efterfølgende godkendt af de øvrige 

bestyrelsesmedlemmer pr mail) 

 Vi har således endnu engang øget foreningens egenkapital, der nu lyder på 

ca. 135.000 foruden vores snefond på 50.000. Foreningen vil formegentlig 

bruge en del af dette overskud på at betale ekstraregningen for beskærings af 

det levende hegn langs skolestien fremfor at opkræve medlemmerne. (ikke-

medlemmerne bliver opkrævet via kommunen direkte) 

Trailerne står i tidligere bestyrelsesmedlemmers navn, men nu hvor vi har 

CVR- nummer bør dette rettes. Endvidere er der usikkerhed omkring hvorvidt 

der er ansvarsforsikring på trailerne. De to nyeste er kaskoforsikrede. 

Benedikte undersøger det.  

7. Status for asfalt-arbejde på Højvangsvej. De lovede udbedringer er fortsat ikke 

udført. Thomas har kontaktet kommunen, der vil rykke Vam for at udbedre 

den uhensigtsmæssige høje asfalt, der giver gener for en del beboere på 

stikvejene med de lige numre på Højvangsvej 

8. Det grønne udvalgt. Der er 2 forespørgsler fra beboere, der ønsker 

beskæring/fældning af de fritstående træer langs skolestien. Udvalget har 

endnu ikke udarbejdet en plan for området, hvorfor der ikke tages stilling til 

forespørgslerne endnu. Vi vurderer det vigtigt at have en plan for området før 

vi tillader at noget fældes. Det er foreningens og ikke kommunens udgift at 

passe de fritstående træer.  

  

  

 

 

 

 


