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Grundejerforeningen Sønderlunden 

_____________________________________________________________________________________ 

Referat af bestyrelsesmøde 

 
Dato: 

17. juni 2019 
 

Sted: 

På bænken 

 

Deltagere: 

Lauge Gejl (LG) 

Allan Knudsen (AK) 

Ernst Antonsen (EA) 

 

Mødeindhold primært for at arrangere Sct. Hans aften 

  

Pkt. 1: Sct. Hans aften 23. juni 2019 

vi har tidligere udsendt invitation: 

 

Vi inviterer til Sankt Hans bålaften 

søndag 23. juni 2019. 

Vi starter kl. 18:00 med at grille. 

Bålet tænder vi kl. 20:00, og vi synger midsommervisen. 

Grundejerforeningen er vært med grillpølser samt snobrød og skumbananer til børnene. 

Medbring selv drikkevarer, stol samt pind til snobrød og skumbananer. 

 

Arbejdsopgaver. 

Grill:   Kaj medbringer 1 stk. 

   Mads medbringer 1 stk. 

 

Pølser:  Kaj. LG aftaler med Kaj 

 

Tilbehør:  AK sørger for brød, 4 store fl. ketschup, 2 store fl. sennep, 2 store fl. remoulade. 

   Paptallerkner og servietter 

 

Snobrød 

og  

skumbananer:  Mads/LG 

 

Bambuspinde: AK køber 10 stk. nye bambuspinde. 

 

Paller til bålet: Ak henter paller til optænding. 

 

Optændings- 

væske:  LG 

 

Etablering af bål: Ak lægger invitation om at hjælpe med etablering af bål onsdag 19. juni 2019, kl. 19. 
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Grundejerforeningen Sønderlunden 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Øvrige punkter som blev behandlet ved samme lejlighed 

 

Pkt. 2: Ukrudt ved hæk ved nr. 25/nordvestlige del af grundejerforeningen 

Vi er pr. mail blevet informeret om, at ukrudtet vokser ind i hækken. Vi aftalte, at ukrudt fjernes ved næste 

forskønnelsesdag. 

 

Pkt. 3: Sprøjtning for ukrudt ved egen vej ud fra hver ejendom 

Der er kommet flere forespørgsler om sprøjtning af ukrudt på vejen ud for hver ejendom. 

Bestyrelsen sommervedligeholder de samme veje, som også vintervedligeholdes. 

Sprøjtning af ukrudt på vejen ud for hver ejendom må være den enkelte ejers ansvar. 

Det er også forbundet med ekstra vedligeholdelseudgifter, hvis der skal sprøjtes i år.  

Ønsker man fast sprøjtning med tilhørende kontingentforhøjelse, er man velkommen til at fremsætte 

forslag på generalforsamlingen. 

 

Pkt. 4: Ny affaldsordning. Fælles indkøb af containerskjuler. 

Bestyrelsen har netop modtaget tilbud på containerskjuler. Der udsendes i nær fremtid brev om bestilling 

af containerskjuler til foreningens medlemmer. 

 

 

Pkt. 5: Næste bestyrelsesmøde 
blev ikke aftalt. LG indkalder ved lejlighed. 

  

Ref: AK 


