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Grundejerforeningen Sønderlunden 

 

Referat af bestyrelsesmøde 

 

Dato: 

17. nov. 2021 

Sted: 

Digitalt møde 

Deltagere: 

Carsten Christensen (CC) Ernst Antonsen (EA) 

Lauge Gejl (LG)  

Allan Knudsen (AK)  

 

Dagsorden 

1 Ansøgning til bydelspuljen 

Hvad søger vi til: 

Træer som skal udskiftes 

Ansøgning til bydelspuljen 

2 Benyttelse af ulovligt opført P-anlæg ved Sønderlunden/Stamvejen. 

Overholdelse af påbud 

3 Vintervedligeholdelse 

Vintervedligeholdelse 2020/2021 

4 Kontingent 

Kontingent 2021 

5 Eventuel 

6 Næste møde: 

 

 

1 Ansøgning til bydelspuljen 

HVAD SØGER VI TIL: 

Aftalt at vi igen søger til 3 træer, som skal udskiftes 

TRÆER SOM SKAL UDSKIFTES 

Træerne er i sin tid plantet uden at jorden er behandlet. Træerne er plantet i traktose og gror slet ikke 

og træerne står ikke til at redde iflg. vores gartner. 

Forslag:  2 træer ved nr. 53 udskiftes med 1 træ. 

   2 træer ved nr. 63 ud til den brune sti udskiftes med 1 træ. 

   Træ ved nr. 23 og miljøstationen udskiftes. 

Træerne udskiftes til samme sort. Vores gartner forbereder jorden og vores frivillige planter træerne. 

 

 

ANSØGNING TIL BYDELSPULJEN 

AK søger om 20.000 kr. 



 

 

 
Side 2 af 2 

 

Grundejerforeningen Sønderlunden 

 

 

2 Benyttelse af ulovligt opført P-anlæg ved Sønderlunden/Stamvejen. 

OVERHOLDELSE AF PÅBUD 

 

EA påpegede at Autocentralen ikke helt opfylder kommunens påbud om ikke at benytte pladsen. Vi 

kan konstatere, at pladsen påbudsområde delvist benyttes.  

På vores sidste møde med Autocentralen, kommunen og grundejerforeningen oplyste Autocentralen, 

at pladsen kun benyttes til nyere bilen. Vi har konstateret, at biler til opretning/ophugning også står på 

pladsen og spilder olie. Tag billeder af det, så vi senere, hvis det bliver nødvendigt, kan gøre brug af 

disse. 

 

Vi er ikke påtaleberettiget og agter ikke at gøre indsigelse mod, at Autocentralen ikke overholder sit 

påbud, men tag gerne billeder. 

 

3 Vintervedligeholdelse 

VINTERVEDLIGEHOLDELSE 2020/2021  

Udgiften til vintervedligeholdelsen for dec. 2020 og 1. kvartal 2021 bliver formentlig omkring 20 – 

30.000 kr. Når faktura foreligger i marts måned udarbejder AK nyt budget for 2021. Vi forventer, at 

vores likviditet i 2021 bliver en del begrænset. 

 

4 Kontingent 

KONTINGENT 2021  

Selvom vi på grund af Ccronasituationen ikke kan holde vores generalforsamling, udsender vi 

kontingentopkrævning på 2.500 kr. i marts måned. 

 

5 Eventuel 
Intet 

 

6 Næste møde: 
Intet aftalt 

 

Ref.: AK 

 

 

 

 

  


