1

Referat af bestyrelsesmøde i GEH den 9. august 2022
Deltagere: Birgitte Wittendorff (formand), Johanna Sterner, Stine Tarhan (formand for Vejlauget),
Lars Christensen, Inger Nyboe Johansen, Gitte Østergaard Nielsen (referent)
Afbud: Bjørn Rasmussen
Mødet blev holdt hos Stine.
___________________________________________________________________________________________________________
1. Mødets dagsorden blev godkendt.
2. Referat fra mødet den 19. maj 2022 blev godkendt.
3. Nyt fra formanden
Siden seneste møde har formanden modtaget yderligere klager, dels en skriftlig klage vedr. hundegøen og
dels en mundtlig klage vedr. høj terrasse og udbygning hos nabo. I den første har Birgitte talt med både
klageren og hundeejeren. I den anden undersøges sagen nærmere, inden der foretages yderligere.
Den gamle deklaration vedr. maksimum-højde på hæk ved hjørneejendomme er stadig gældende. Johanna
og eller Lars vil finde henvisning til deklarationen frem til hjemmesiden.
Formanden fra Læsøvejs grundejerforening har også underskrevet høringssvaret vedr. kommunens plan
om etablering af fjernvarme i rækkehusområdet. Stine vil kontakte kommunens klimamedarbejder for at
høre, hvor sagen står.
Der er nu anskaffet to nye fodboldmål til plænen – de bliver brugt! De gamle fjernes.
Petanquespil gik i gang med hyggelige træf tirsdage kl. 10, men til nu kun med tre eller fire deltagere.
På papirerne på hjemmesiden med områdets servitutter skal det påføres, hvornår de er tinglyst. Lars
undersøger sagen.
Sommerfesten den 18. juni hos Jørgen og Gitta for bestyrelsen samt de mange øvrige, der på forskellig
måde gør en indsats for foreningens beboere, var meget velbesøgt og meget vellykket.
4. Nyt fra kassereren
Intet nyt. Alle har betalt kontingent til foreningen og gebyr til Vejlauget.
5. Nyt fra Vejlaugets formand
Intet nyt. Der holdes møde igen 15/9. Brøndrensning skal som næste initiativ rekvireres. Stine vil kontakte
kommunen for at høre, hvordan kommunen forholder sig til at overtage opgaverne, og i givet fald hvad
tidsplanen er.
6. Lokalplan og servitutter – orienteringsbrev om bestyrelsens indsats
Birgitte har rundsendt et udkast, som blev godkendt med ganske få rettelsesforslag. Johanna retter til som
orienteringsbrev og rundsender til alle for en endelig godkendelse.
7. Legepladsudvalg
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Legepladsudvalget er tilsyneladende igen gået i stå, da kommunen skal finde ud af, om de må modtage
legeredskaber fra en forening. Birgitte vil kontakte Bjørn og Louisa om det og derefter henvende sig til
borgmester Osmani, idet der henvises til, at borgmesteren tidligere har støttet, at der etableres få
legeredskaber for mindre børn på et aftalt hjørne på plænen.
8. Det grønne udvalg
Johanna, Anne Sophie (Is) og Signe (Is) samt en beboer fra Færøvej og en fra Egegaardsvej udgør
udvalget, som nu har holdt et første møde. Formentlig vil Anne Sophie som kontaktperson kontakte
kommunen for at høre om status.
9. Sommerfest den 20. august
Festudvalget er endeligt etableret, fin indbydelse er udsendt, og der er flot tilslutning.
Stine er villig til også at have det lille partytelt med tilhørende stænger opbevaret i sin kælder. Men det
forudsætter, at der etableres en form for hylder, hvor stængerne kan ligge. Lars kontakter Bill om det, så de
sammen kan løse opgaven.
10. Eventuelt og nyt møde
Spiseklubben er i gang igen, en flot indbydelse er udsendt.
Stine har fra sin nabo fået gamle papirer med oversigter over områdets bebyggelse og diverse planer for
området, blandt andet planer fra slut 30’erne om at etablere et svømmebassin på plænen. Lars sørger for,
at disse gamle og meget interessante papirer bliver scannet og lægges på hjemmesiden
Bill har overtaget arbejdet med at låne traileren ud til områdets beboere. Efter Sigurds tidlige bortgang skal
vi være sikre på, at de forsikringsmæssige forhold er i orden, og at der medbringes en registreringsattest
ved udlånet. Lars kontakter Bill om det.
Jørgen Sterner og Gitta betragtes som foreningens æresmedlemmer og er derfor som en selvfølge
velkomne ved diverse arrangementer, herunder selvfølgelig sommerfesten. Desuden stiller Jørgen fortsat
sin viden til rådighed, når der måtte være brug for det.
Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag den 6. oktober kl. 19. 30 hos Johanna.
.

