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Referat af bestyrelsesmøde 7. oktober 2018 

Mødet blev afholdt kl. 16 - 17 hos Claus. 

Til stede: Per (formand), Claus (næstformand og containeransvarlig) og Birgitte 

(sekretær og webansvarlig) 

Afbud: Henrik  

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Referatet blev godkendt og er lagt på foreningens hjemmeside. 

2. Status på containere. 

Nogle af containerne er kun delvis fyldte ved afhentning, og det overvejes derfor, om 

det på generalforsamlingen skal foreslås, at vi reducerer til 4 mod de nuværende 5 

afhentninger. Containerordningen er foreningens mest omkostningstunge tiltag. 

3. Dispensation Bøgevej 2. 

Bestyrelsen har ingen indvendinger til ansøgningen om en til- og ombygning på 

Bøgevej 2, som vil resultere i, at bebyggelsen bliver ca. 1 m højere end lokalplanens 

bestemmelser. Vi skønner, at ombygningen hverken vil påvirke kvarterets udseende 

uheldigt eller genere de nærmest naboer. Bestyrelsen mener dog, at lokalplanen 

generelt skal overholdes. Per skriver et svar. 

5. Refleksioner Klimaprojektteltet. 

Godt tiltag med fin præsentation af projektet. Bestyrelsen er positivt stemt for 

blomster i rabatten.  

Vi overvejer at anbefale en egentlig fartbegrænsning på 40 km/t i området, da det 

forhåbentlig vil kunne reducere den til tider høje hastighed på Søndergårdsvej. I 

øjeblikket er der kun en anbefalet hastighedsbegrænsning på 40 km/t.  

I den vestlige ende af Søndersøvej bliver der i øjeblikket etableret nye vandledninger, 

ligesom stikledningerne udskiftes. 

6. Refleksioner Lokalplan 123. 

Per deltog i et meget velbesøgt møde på Materielgården d. 17/9. Der deltog gode 

konsulenter fra kommunens samarbejdspartnere, som kunne kvalificere debatten. 

Dele af projektet reguleres ifølge in side informationer bl.a. i forhold til terræn-

regulering og en mulig mindre forskydning af enkelte boliger i nordlig retning. Det nye 

projektforslag skal på byrådsmøde i slutningen af oktober.  

7. Hjertestarter. 

Per vil kontakte den relevante person i kommunen, om vi har mulighed for at tappe 

strøm fra gadebelysningen. 

Efter mødet har vi modtaget kommunal tilladelse til opstilling af hjertestarter i vej-Y’et 

mellem Søndersø- og Søndergårdsvej. 
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8. Nyhedsbrev. 

Det blev besluttet, at nyhedsbreve udsendes ved behov og ikke med bestemt 

frekvens. 

Husk at orientere grundejerforeningen når/hvis I skifter mailadresse. 

9. Generalforsamling sted og dato. 

Fastsættes på næste møde, men bliver muligvis i sidste uge af marts 2019 

10. Eventuelt. 

Intet 

7. Næste møde. 

Bliver afholdt d. 6. december kl. 17.30 på Søndergårdsvej 17.  

 

 


