
 

Side 1 

 

Grundejerforeningen 

 Sønderlunden 

Referat af bestyrelsesmøde 
  

Dato: 16. februar 2016 

Sted: hos Mads, Sønderlunden 37 

Deltagere: Lauge Gejl, (LG) 

Mads Clausen, (MC) 

Jørgen Damsgaard (JD) 

Ernst Antonsen (EA) 

Allan Knudsen (AK) 

Fraværende: Ingen 

Dagsorden: Godkendelse af mødereferat fra sidste bestyrelsesmøde 

Økonomi 

Opfølgning af emner fra sidste møde 

Nye emner 

Næste møde 

 

Godkendelse af mødereferat fra sidste bestyrelsesmøde 

Referat godkendt. 

 

Økonomi 

MC oplyste: Saldo på foreningens  

 driftskonto udgør ........... 75.519,24 kr. 

 Vejkonto udgør ............ 110.937,82 kr. 

 

Vi har modtaget 8.000 kr. fra bydelspuljen, som bevilgede beløbet til beplantning i Sønderlunden og 

beløbet er indeholdt i ovennævnte beløb. 

 

Snerydning: 

MC følger op på vintervedligeholdelsen. 

Fortovet, der går fra stamvejen langs området, bliver ikke som aftalt ryddet/saltet. 

AK oplyste, at der i nogle tilfælde var saltet, selv om DMI ikke viste kuldegrader. 

 

Sommervedligeholdelse: 

EA er tovholder på aftalen med gartneren/Nørskov. EA nævnte, at bede skal med i bestående aftale. 

EA tager en gennemgang af aftalen med Nørskov til foråret. Vores nuværende 2-årige aftale udløber 

ultimo 2016. 

  

Trefor/tv signal 

Signal overgår til YouSee 23. februar 2016. Bestyrelsen er ikke involveret i administrationen af 

overgangen. Alt foregår i Trefor/YouSee regi. 

  

Boligkartotek 

Kører planmæssigt. Der er for øjeblikket 3 køber-/sælgeremner i kartoteket. 

  

  



 

Side 2 

 

Grundejerforeningen 

 Sønderlunden 

Generalforsamling 2016. 

Dato er 8. marts 2016. 

Kl. 19:00 

i Kolding Golf Clubs lokaler. 

 

JD finder/kontakter emne, som bestyrelsen foreslår til dirigent samt emne til revisor. (opgaven emne til 

revisor er efterfølgende videregivet til EA). 

 

Revne i vejen ud for nr. 28. 

EA kontakter asfaltfirma med henblik på aftale om udbedring nu, eller når det bliver varmere i vejret. 

LG finder navn på kontaktperson. 

 

Bramdrupdam Lokalråd 

Bramdrupdam Lokalråd har kontaktet bestyrelsen med henblik på et tættere samarbejde om forhold i 

Bramdrupdam. LG kontakter Bramdrupdam lokalråd og inviterer dem til møde med bestyrelsen for 

information om arbejdet i Bramdrupdam Lokalråd. 

  

Næste bestyrelsesmøde 

Mandag, 29. februar 2016, kl. 19:00 hos EA. 

 

ref: AK 

   

Lauge Gejl, formand  Mads Clausen, Kasserer 

Allan Knudsen, bestyrelsesmedlem  Ernst Antonsen, bestyrelsesmedlem 

Jørgen Damsgaard, bestyrelsesmedlem 


