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Grundejerforeningen Sønderlunden 

_____________________________________________________________________________________ 

Referat af bestyrelsesmøde 

 
Dato: 

18. november 2019 
 

Sted: 

Hos LG, Sønderlunden 31  

 

Deltagere: 

Lauge Gejl (LG) 

Allan Knudsen (AK) 

Jørgen Damsgaard  (JD) 

Carsten Christensen (CC) 

Ernst Antonsen (EA) 

 

Pkt. 1: Godkendelse af referat fra sidste møde 

Godkendt 

 

Pkt. 2: Foreningens økonomi 
Perioderegnskaber pr. 10. nov. 2019 sendt til bestyrelsen inden mødet. 

  

Grundejerforeningens drift: 

Ordinær drift viser et overskud på 30.208 kr. 

kontant indestående i banken udgør 72.232 kr., som svarer til vores egenkapital 

 

Grundejerforeningens vejfond:  

Ordinær drift viser et underskud på 17.000 kr. Underskuddet skyldes udgift til reparation af vores asfalt 

samt pålægning af nye skaktern, som var nedslidte. Vi har ingen kontingentindtægter i året. 

Kontant indestående i banken udgør 173.861 kr., som svarer til vores egenkaptal. 

 

Pkt. 3: Budget 2020 

Forslag til budget for 2020 blev fremlagt og drøftet. Det blev aftalt, at Vejfondens budget blev suppleret 

med en udgift på 10.000 kr. til reparation af stier og veje. 

Ak udarbejder nyt budget, som fremlægges ved næste bestyrelsesmøde til godkendelse. 

 

Pkt. 4: Bydelspuljen 

Projektet med forskønnelse af hjørnerne ved indkørsel til vores område er afsluttet, og afsluttende 

regnskab er indsendt til Kolding Kommune/bydelspuljen. 

 

Hvis Kolding Kommune har midler, som kan søges i 2020, agter foreningen at søge om midler til 

udskiftning af bestående træer, som er plantet mellem husene. Træerne gror ikke ordentligt, fordi de er 

plantet i forkert jord/sand.  

 

Pkt. 5: Post til grundejerforeningen 

Henvendelserne til grundejerforeningen blev drøftet. LG svarer på henvendelserne. 

 

Pkt. 6: Ny affaldsordning. Fælles indkøb af containerskjuler. 

Projektet er gennemført. Der var ingen bemærkninger.  

Ak oplyste, at renovationsarbejder har meddelt, at vi selv skal tage lågen af containerskjuleren på 

tømningsdagen.  
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Grundejerforeningen Sønderlunden 

_____________________________________________________________________________________ 

Pkt. 7: Asfalt og stier 

CC oplyste, at rødder ødelægger asfalten på stien, der fører til Sønderholmsvej og på stien, som går op 

mod Fælledvej. Aftalt at vi tager en inspektion i foråret og aftaler nærmere med vores gartner om fjernelse 

af rødder. 

Pkt. 8: Forebyggelse af trafik (knallerter og cykler) fra skoven ved 

Sønderholmsvej ned over græsplænen ved nr. 91 og 93. 

CC oplyste, at trafikanter skyder genvej over vores plæne.  

Forslag: der lægges forhindringer i form af store sten samt beplantning med 

tjørn. Tages op i foråret. 

Se billede/rød pil: 

 

Pkt. 9: Marksten placeret på vores grønne område ved søen 

EA har talt med pågældende, som har lovet at fjerne stenene. 

 

Pkt. 10: Hække hos private grundejere (parcelhusene) 

Bestyrelsesmedlem har fået henvendelse fra grundejer. 

Som svar på henvendelsen oplyses, at bestyrelsen henholder sig til hegnslovens § 11. 

 

Uddrag af hegnsloven: 

 § 11. Hegn langs gade, vej, sti eller plads, som er åben for almindelig færdsel eller udlagt til brug for flere 

særskilt matrikulerede og i særligt eje værende ejendomme, skal rejses helt på egen grund og levende hegn 

plantes i en sådan afstand fra vejens areal, at bevoksningen til enhver tid kan holdes indenfor skellinien. 

  

Vores område er udlagt som privat fællesvej, og derfor er vores veje og stier åbne for almindelig færdsel. 

 

Pkt. 11: Generalforsamling 
Datoen er fastsat til 9. marts 2020 i golfklubben. JD har afstemt datoen med golfklubben. JD følger op på 

datoen inden vores næste bestyrelsesmøde 10. februar 2020 

 

Pkt. 12: Næste bestyrelsesmøde 
10. feb. 2020, kl. 19.  

Hos EA nr. 47 

 

Ref: AK 

 


