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Grundejerforeningen Sønderlunden 

 

Referat af bestyrelsesmøde 

 

Dato: 

21. april 2021 

Sted: 

Digitalt møde 

Deltagere: 

Carsten Christensen (CC) Ernst Antonsen (EA) 

Lauge Gejl (LG) Jørgen Damsgaard (JD) 

Allan Knudsen (AK)  

 

Dagsorden 

1 Godkendelse af forrige referat samt evt. opfølgning på dette 

Godkendelse af referat: 

2 Status på økonomi. 

Periodebalance på driften 

3 Siden sidst 

ingen bemærkninger. 

4 Nye emner 

Vejbump 

Generalforsamling 

5 Mails og eventuel 

Mails 

Tilbud på sommervedligeholdelse 

Opretning af fliser 

6 Næste møde: 

 

1 Godkendelse af forrige referat samt evt. opfølgning på dette 

Godkendelse af referat: 

Sidste referat godkendt uden bemærkninger 

 

2 Status på økonomi. 

Periodebalance på driften 

Inden mødet havde AK udsendt periodebalance pr. 17. april 2021 på driften samt kontooversigt til 

bestyrelsen. 

Af væsentlige poster fra periodebalancen kan nævnes: 

Kontingent er betalt på nær 1 medlem (dettte er betalt efter vores møde. Herefter ingen restancer). 

Udgifter til årets vintervedligeholdelse udgør 23.800 kr. 
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Grundejerforeningen Sønderlunden 

 

Investering af midler fra bydelspuljen (sket i 2020, men først bogført i 2021) udgør 22.250 kr. 

På vejfonden er bogført negativ rente på 18,90 kr. som efter aftale med Nordea tilbageføres. 

Saldi på konti i Nordea: 

Driften: 171.463 kr. 

Vejfond 202.842 kr. 

 

3 Siden sidst 

ingen bemærkninger. 

 

4 Nye emner 

Vejbump  

Vi har modtaget henvendelse om, at en fodgænger er faldet over vejbumpet på stien ved udkørsel til 

Sønderholmsvej. 

Der var en diskussion om vejbumpet var lovligt anlagt af bygmester i sin tid, eller om det var 

grundejerforeningen, som i sin tid anlagde vejbumpet. 

EA kontakter Kolding Kommune/Vejmyndigheden for at få konstateret vejbumpets lovlighed. 

Generalforsamling 

Generalforsamling er foreløbig fastsat til 15. juni 2021. Vi forventer at staten har åbnet så meget på 

forsamlingsforbuddet, at generalforsamlingen kan holdes på nævnte tidspunkt. Vi går ud fra, at der 

stadig gælder et afstandskrav. Derfor vil vi forsøge at holde generalforsamling i Bramdrupdam 

Sports- og mødecenter. LG kontakter disse. 

 

5 Mails og eventuel 

 
Mails 

Vi har modtaget 2 stk. mails. LG svarer disse 

Tilbud på sommervedligeholdelse 

EA har holdt møde med andet firma, som har ønsket at afgive tilbud på sommervedligeholdelse. Vi 

afventer tilbud. 

Opretning af fliser 

Vi er bekendt med, at vores gartner skal anlægge nye terrassefliser hos et af vores medlemmer. 

Ved samme lejlighed beder vi vores gartner om at oprette sunkne fliser ca. 10 – 20 stk. ved højre 

indkørsel ind til Sønderlunden (fortorvet ned mod kolonihaverne).  

EA kontakter vores gartner.  

6 Næste møde: 
25. maj 2021. Ref.: AK 

  


