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Referat af bestyrelsesmøde i GEH 17.09.2020 
Sted: Egegårdsvej 19 hos Ulrick 
Deltagere: Jørgen Sterner (JS), Johanna Sterner, Stine Tarhan, Ulrick Refsager Dam, Inger 
Johansen, Bjørn Rasmussen, Lars Christensen, Gitte Østergaard Nielsen 
Referent: Gitte 
 
Formand JS indledte med at byde Stine velkommen i bestyrelsen som ordinært 
bestyrelsesmedlem samt de to nye suppleanter Inger Johansen og Bjørn Rasmussen, og en 
lille præsentationsrunde blev gennemført.  
 

1. Referat af mødet 18.08.2020 blev godkendt 
 

2. Nyt fra formanden 
Da der har været afholdt generalforsamling, skal bestyrelsen konstitueres på ny. 
JS blev valgt som formand på selve generalforsamlingen.  
Lars, som står for diverse udsendelser, accepterede på dette bestyrelsesmøde fortsat at 
fungere som foreningens næstformand og dertil nu også som foreningens kasserer. 
Stine er fortsat vores forenings medlem af Vejlauget, hvor Stine desuden er valgt formand. 
Johanna tager sig fortsat af foreningens hjemmeside. 
Gitte, som er suppleant, fortsætter med at skrive mødereferater. 
Ulrick, som fraflytter ved ejendomssalg, har hidtil været bestyrelsens repræsentant i 
Hjertestarterforeningen, som ledes af Susanne, Sj28. Der er i dag også en repræsentant fra 
Egegårdsvej, men der mangler en fra Læsøvej. Bjørn indgår fremover gerne i dette arbejde. 
Når tiderne er mere normale igen, er det planen, at der igen skal afholdes et aftenkursus for 
interesserede bl.a. i brug af starteren. Der udestår betaling af el til Garlet, som har starteren 
opsat i sin garage på Islandsvej 14B. Jørgen kontakter Tine, Læsøvejs forenings formand, og 
Susanne om dette. 
Bjørn indgår ligeledes gerne i Legepladsudvalget, som i dag kun består af Marie, Eg18. 
Desuden har Louisa, Sj19, givet udtryk for interesse for at indgå i udvalget. 
JS følger op på det og vil forsyne Bjørn med tidligere skrivelser om de to emner. 
Festudvalget har gennem nogle år bestået af Ulrick og Sara, Eg19, senest suppleret af Henrik 
og Christina, Fy1, som fremover er interesserede i at være tovholdere. Marie, Eg18, vil 
formentlig også gerne fortsat bidrage. I god tid før vejfesten 2021 skal der imidlertid søges 
flere hjælpere.  
Foreningen har hidtil udlånt en radonmåler til interesserede. Foreningens indkøbte måler er 
sporløst forsvundet, og Lars vil nu gerne have sin private måler tilbage. Hvis der viser sig 
igen at være voksende interesse for radonmåling, kan foreningen igen købe en måler til 
udlån. 
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Fastelavnsarrangementet har Julie, Is7A, stået for, hjulpet af Søren, Fy22, og Ole, Fy20.  Julie 
overvejer, hvad der skal ske fremover, da der skal besluttes og cleares med øvrige, 
samtidige arrangementer i områder.  
Naturfredningsforeningens affaldsindsamlingsdag står Søren normalt for, men overtages 
denne gang af JS, Lars og Gitte. Grundet coronaen finder arrangement sted 19. september, 
men afholdes normalt i foråret. 
Spiseklubben skal have ny tovholder, da Victoria, Sj29, fraflytter. JS har kontakt med Bjarne 
og Annemarie, Sj32, som bestyrelsen håber har lyst til at  påtage sig opgaven. 
Arrangementet med at opstille en hoppeborg på plænen til en børnefødselsdag, initieret af 
Sjællandsvej 5, forløb meget fint. Områdets øvrige børn kunne hoppe, indtil fødselsdagen 
begyndte, så det var en succes. Dette er et eksempel på en rigtig god måde at benytte vores 
fælles plæne på. 
 
JS har modtaget en henvendelse Uffe Wainø og Vibeke Nelleman, Ørholmvej 30, fra 
Kortlægningsgruppen, Lundtofte Borgerforening, som gerne vil have et møde med os for at 
drøfte en plan for dialog med beboerne i Egegårdens Haveby, når coronaen åbner mulighed 
for det. JS, Inger, Lars og Gitte vil gerne mødes med dem. 
 

3. Nyt fra kassereren 
Lars fortalte om den nye app, han har udviklet, så det er let at overskue og holde styr på, 
hvilke grundejere der ikke har betalt/har betalt eller har betalt et forkert beløb og 
efterfølgende sende besked og rykkere til dem. 
41 har betalt. Deadline for indbetaling af de i alt 660 kr. til grundejerforeningen og Vejlauget 
er sat til 1. oktober, og først derefter udsender Lars rykker.  
 

4. Nyt fra Vejlauget 
Stine kunne oplyse, at Vejlauget påtænker at sørge for kantstensfejning, når træernes første 
blade er faldet. Der vil blive skrevet ud i god tid om det og også varslet umiddelbart før, hvor 
der også igen opfordres til, at alle sørger for, at kantstenen er renset fri for ukrudt forinden. 
I Vejlauget har de drøftet eventuel anskaffelse af ukrudtsbrænder til formålet, men 
holdningen er, at Vejlauget alene skal sørge for de opgaver, der oprindeligt er besluttet og 
fremgår af vedtægterne for Vejlauget. Medmindre vinteren bliver særligt hård, er det Stines 
vurdering, at de 460 kr. i gebyr kan nedsættes næste år. Vejlauget opkræver fremover 
penge fra hver af de tre foreninger én gang årligt. 
Det er besluttet, at revisorposten for Vejlaugets regnskab kan gå på skift blandt de tre 
foreninger. JS kontakter Sigurd, Eg25, om varetagelse af opgaven næste gang. 
Johanna kunne oplyse, at kommunen er indstillet på at sørge for kantstensfejning på dets 
arealer, men ikke oprensning af brønde, da det ifølge kommunen er den enkelte ejers 
ansvar. 
JS og Stine udformer brev til kommunen om dens forpligtelser. 
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5. Generalforsamlingen – hvad skal vi følge op på? 
De fleste punkter er indledningsvist nævnt ovenfor.  
Bestyrelsen vil takke Elo for hans meget store og gode indsats som foreningens mangeårige 
kasserer og overrække et par flasker vin. Det er tidligere besluttet, at dette skal ske, når der 
i efteråret afholdes fest for alle, der yder et bidrag i foreningen, jf. nedenfor. 
 

6. Vejfesten - hvad er erfaringen? 
Ulrick, som igen i år stod for bl.a. stegning af pattegris, manglede mere tid til forberedelse 
før festen, da generalforsamlingen lå umiddelbart før. Ellers var festen en succes, var alle 
enige om. 
Drejebogen for vejfesten skal justeres, da Henrik,Fy1, gerne vil have indført et afsnit om 
økonomi og regnskabsaflæggelse. Fremadrettet laves der samlet oversigt over udgifter og 
deltagerbetalinger, og en samlet regning sendes til kassereren efter festen. Desuden nævnte 
Ulrick, at det bl.a. var et problem, at der ikke var nok hænder til at tage de store telte ned 
dagen derpå. Ulrick kan sikkert overtales til igen at påtage sig opgaven med at sørge for 
helstegt pattegris, også efter flytningen. Grisen var denne gang købt på Lystoftevej hos 
engrosslagteren, som samtidig udlånte den store grill gratis.  Det skal drøftes, hvordan den 
tonstunge grill lettest kan hentes og leveres retur. 
Årets vejfest blev i øvrigt ikke en større udgift for foreningen end tidligere år. 

 
7. Nyt fra dialogmøde med borgmesteren den 7. september 

Normalt tager JS og Johanna del, men da JS var forhindret, deltog Lars sammen med 
Johanna denne gang. Disse dialogmøder er i øvrigt kommet op at stå efter initiativ fra JS. 
Hver grundejerforening i kommunen kan sende to repræsentanter til disse dialogmøder 
med borgmesteren. 
Et væsentligt spørgsmål for os er, hvorvidt Egegårdsvej kan anerkendes som kommunal og  
ikke privat vej. Dette er imidlertid næppe muligt, da der ikke er tale om en gennemkørende 
vej fra en offentlig vej til en anden offentlig vej. I vores område er der i alt 209 adresser, og 
kun 14 heraf støder op til Egegårdsvej, hvis beboere ifølge lovgivningen alene skal finansiere 
vejens vedligehold. Sagen er ikke behandlet politisk i kommunen endnu, men kommunen 
kan træffe beslutning om det. Stine og JS vil udforme en skrivelse til kommunen. Et udkast 
sendes rundt. 
Det blev desuden oplyst på mødet, at der fra 2021 vil komme nye affaldsspande med to 
kamre, et til madaffald og et til resterende affald, som erstatning for de nuværende stativer 
og som et supplement til de firkammer-spande, vi allerede har. Der vil gratis blive afhentet 
haveaffald. Denne sag tages op i bestyrelsen, når det bliver aktuelt. 
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8. Nyt orienteringsbrev om ’ukrudt i rendestenen’ 
Foreningen har i 2019 rundsendt et orienteringsbrev netop med dette emne. 
Orienteringsbrevet retter JS og Johanna til. Den øvrige bestyrelse får det til kommentering, 
og derefter sendes det snarest ud. 
JS planlægger at stemme dørklokker hos de grundejere, der ikke har fjernet ukrudt ved 
kantstenen, for at minde dem om deres pligt.  
JS har i øvrigt en ukrudtsbrænder, som han er villig til at låne ud. 
 

9. Nyt orienteringsbrev om ’Godt naboskab’ 
JS gennemgik et udkast, som han sender rundt til kommentering. Heri oplistes en lang 
række forhold, som kan medvirke til godt naboskab. 
Et nyt punkt på opfordring af Sigurd, Eg25, indføjes ang. uhensigtsmæssigt parkering 
omkring T-krydset Sjællandsvej/Egegårdsvej. Inger nævnte, at det generelt er afgørende at 
overholde færdselsreglerne, også hvad angår afstand til et hjørne ved bilparkering. 
 

10. Drøftelse af foreningen hjemmeside 
Johanna har justeret den fine hjemmeside. Blandt andet er rettelserne fra 
generalforsamlingen indføjet i vedtægterne. 
 

11. Bestyrelsesfest 
JS tager igen initiativ til, at bestyrelsen og andre, der bidrager til foreningens arbejde, 
indbydes til sammenskudsgilde hjemme hos ham, med ægtefæller. Det drejer sig om i alt 
cirka 20 personer. Vi havde kalenderen fremme, og lørdag den 24. oktober blev valgt.  
Arrangementet skal begynde kl. 16, bl.a. af hensyn til børnene. 

 
12. Fremadrettede opgaver - drøftelse af prioritering og tovholdere 

Mange punkter blev indledningsvist berørt på dagens møde. 
Af andre kan nævnes opvarmning ved varmepumper og solceller.  Dette punkt udsættes. 
Emnet tilbygning af høj terrasse og indkigsproblemer blev rejst.  Hvad siger 
bygningsreglementet om dette? Stine vil gerne undersøge sagen, for vi bør have en 
supplerende skrivelse til lokalplanen om dette.    
På generalforsamlingen blev det nævnt som et problem, at mange biler kører alt for hurtigt 
ind i rundkørselen ved Brugsen. Dette kan vi næppe gøre noget ved. Bjørn nævnte også, at 
det er grotesk, at kravet om 30 km/timen gælder Egegårdsvej, men er ophævet på 
sidevejene. Foreningen har ad flere omgange kontaktet kommunen om det uden held. JS vil 
forsyne Bjørn med diverse skriverier desangående. 
  

13. Evt. og nyt møde 
Næste bestyrelsesmøde holdes den 4. november kl. 19.30 hos Stine, Fynsvej 10. 


