
GRUNDEJERFORENINGEN ASMINDERØDHAVE 
 CVR-nr. 38 57 76 89. 

Referat af bestyrelsesmøde 
 

Tid og sted: tirsdag den 13. august 2019 kl. 19:00 hos  
 Peter Melchior, Asminderødhave 36. 
 
Fremmødt: Martin Zacho Skanborg, Bestyrelsesformand 
 Mogens Olsen,   Kasserer 
 Peter Melchior  Sekretær 
 Morten Lenschau Hansen Bestyrelsesmedlem 
Afbud: 

Henrik Skovbo Østergård,  Bestyrelsesmedlem 
 
 
Dagsorden: 
 
0. Godkendelse af referater af sidste møde. 
Referater blev godkendt. 
 
1. Status eksisterende action-punkter: 
 
1a. Overtagelse af fællesarealet (HS) 
Er sket både med hensyn til grønne arealer, asfalt og afløb. 
Der er enkelte småting, som vil blive udbedret i løbet af resten af året. 
Der følges op på dette. 
1b. Status på hjemmesiden. (MS) 
Referat er lagt op. 
1c. Status på Legeplads-projektet. (HS) 
Intet nyt. 
1e. Status på NORFORS dialogen. (PM) 
PM orienterede om et godt møde med Norfors tidligere på dagen. 
Norfors var godt forberedte og gav fin information. 
Den omstændighed, at betydelige indbetalinger fra L&R til Norfors først finder sted i 2019 
og ikke fremgår af Norfors regnskab 2018, har været årsag til misforståelse. 
1f. Status på Hjertestarter projektet. (MS) 
Vil blive opsat i nærmeste fremtid. 
1g. Status på Vedligeholdelse af fællesarealet /kontroltilbud. (MS) 
Der skal senest oktober indhentes tilbud for 2019. 
1h. Status beboerliste (MO) 
1. udkast udsendt. Der er ikke så mange på. MO prøver at får flere på. 
1i. Status forretningsorden. (MO) 
MO havde fremsendt en 1. udkast. Der udarbejdes et nyt udkast på basis af 
tilbagemeldinger. 
1j. GF 2020 (MS) 
MS prøver at booke Sognegården til den 16/4. 



2. Status på hegn i skel. (MO) 
Bestyrelsen blev orienteret. 
 
3. Status økonomi. (MO) 
MO orienterede. Den mangel 3 indbetalinger af halvårsafgift. 
 
4. Nye action-punkter. 
Vi skal sørge for, at græs og ukrudt ikke breder sig på fortovsbelægning. I første omgang 
forsøges via eksisterende aftale med L&R. (MO) 
Henvendelser fra beboere om hegn og bomme giver ikke anledning til, at bestyrelsen 
igangsætter noget, bl.a. p.g.a. manglende hjemmel. 
Beboere, der mener, der skal fortages noget inden næste GF. må indkalde til ekstraordinær 
GF. 
 
5. Næste bestyrelsesmøde. 
Den 26/11 kl. 19. 
 
 


