
Grundejerforeningen Asminderødhave 

CVR-nr. 38 57 76 89.

_______________________________________________________________________________________


 Referat af bestyrelsesmøde


Tid og sted:            mandag den 12 April 2021 hos Peter i hus 36


Tilstede:                     Peter Melchior	 (PM)

	 	 	 Mogens Olsen		 (MO)

	 	 	 Martin Skanborg	 (MS)

	 	 	 Mikkel Meinertsen	 (MM)

	 	 	 Kristian Berg	 	 (KB) referent

	 	 	 Niels Laugesen	 (NL)

	 	 


1)	 Status referater, herunder underskrift af sidste referat

	 

	 Ajourført og underskrevet.


2)	 Status Norfors 


	 Resultatet af 2 granskning af byggesagsøkonomien ved etableringen af 

	 fjernevarmesystemet anerkender, at der udestår et anseligt økonomisk mellemværende 

	 til fordel for beboerne i Asminderødhave.

	 Der mangler stadig svar på en del spørgsmål og det er vor opfattelse, at borgmesteren har 	
	 svigtet os i dialogen. For yderligere indblik henvises til de af bestyrelsen udsendte 	 	
	 informationsbreve samt den kommende beretning for året 2020 - se pkt. 3.

	 

3)	 Bestyrelsens beretning for året 2020 

	 Vi takker Ole Sondrup for et kort og faktuelt indlæg vedrørende problematikken med 

	 Norfors, der vil indgå som en del af bestyrelsens beretning.

	 Regnskab for 2020 samt budget for 2021 med tilhørende ændringer og noter gennemgået, 
	 underskrevet og klar til generalforsamlingens godkendelse.


4)	 Kommende generalforsamling 

	 Grundet det forhåndværende forsamlingsforbud er det vedtaget, at afvikle 	 	 	
	 generalforsamlingen den 27 April 2021 kl 19:30 på samme måde som sidste år - dvs pr. 	
	 Email - jfr. Vedtægterne for kommunikation.

	 Drejebog for forløb udfærdiget og gennemgået.

	 Indkaldelse samt opfordring til at melde sig som kandidat, indgive forslag eller blot stille 	
	 spørgsmål udsendes tirsdag den 13 April 2021.

	 Bestyrelsen vil løbne orientere alle samt svare på mails med henblik på, at begrænse 	 	
	 aktiviteten og for at lette på afviklingen af selve generalforsamlingen.

	 Bestyrelsen takker Niels Laugesen for velvilligt at stille sig til rådighed som dirigent.


5)	 Næste bestyrelsesmøde.


	 Aftales ved afslutning af generalforsamlingen - forventes primo Maj 2021.


6)	 Eventuelt 

	 Intet nyt	 




	 

	 

	 

	 


	


