
Referat fra Grundejerforeningen Bogfinkevej / Blåmejsevej 2018 

 

Hermed referat fra generalforsamlingen afholdt tirsdag d. 27. november i fælleshuset bogfinkevej 37. 

Nedenstående punkter refererer til dagsordenen i indkaldelsen: 

Ad pkt. 1.: Thorkild G. Kvisgaard nr. 32(Bog) blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede at 

generalforsamlingen var lovlig indkaldt og ledede forsamlingen på forme vis. 

Nyt pkt. forslag fra dirigenten. En intro runde hvor de fremmødte (11 personer) fortalte hvad de hed, 

hvor de boede og lige lidt om dem selv. Dette blev gennemført og vil fremover blive et nyt punkt i 

dagsordenen.  

Ad pkt. 2:Formandens beretning. 2018 blev fortalt af formanden Michael H. Mousten nr. 15(Bog) 

Bestyrelsen og bestyrelsesarbejdet: 

I bestyrelsen er der et mix af medlemmer som er flyttet til indenfor de sidste år (Louise, Casper og 

Michael) og medlemmer som har boet her længere (Helle og John). Dette vurderes til at være en god 

kombination, hvor nyt og erfaring mødes.  

Bestyrelsen af afholdt fire bestyrelsesmøder, hvor aktiviteterne og arbejdsdage samt øvrige emner er 

blevet drøftet og besluttet. Møderne har båret præg  af godt engagement og vilje til at få planlagt og 

udført aktiviteter til fælles gavn i foreningen. 

Bestyrelsen vil ved første bestyrelsesmøde i 2019 lave en aktivitetsoversigt a la 2018. Henset til at 

tilslutningen generelt har været større i 2018 end i 2017, vurderes dette, udover jeres engagement, 

også at være oversigtens fortjeneste.  

Afholdte arrangementer og aktiviteter i det forløbne år : 

• Søndag d. 25. februar blev der afholdt fastelavn med tøndeslagning. Der var god tilslutning 

trods det kolde vejr denne eftermiddag. I 2019 planlægges bolle og kakao drikningen til at 

foregå indendørs i fælleshuset nr. 37, dette kan måske lokke endnu flere med. 

• Lørdag d. 21. april afholdtes der arbejdsdag på fællesarealerne igen med god tilslutning. 

Legetårnet fik en gang træbeskyttelse, træer blev beskåret, vippedyr samlet og støbt fast. Af 

rent sikkerhedsmæssige tiltag, som kan mærkes i dagligdagen, så blev træer og buske omkring 

udkørslen til Rylevej beskåret, så oversigt forholdene blev markant forbedret. Trafikspejl blev 

opsat ud for Nr. 1-37, hvilket igen er med til at forebygge ulykker. Vippen kunne ikke leveres til 

arbejdsdagen, men bestyrelsen brugte nogle timer en dag i september til at samle og sætte 

vippen op. 

• Lørdag d. 23. juni afholdtes der Sankt Hans. Vejret var for en gangs skyld udmærket. 

Tilslutningen var større end i 2017. Det overvejes af fremrykke starttidspunktet til kl. 1900, så 

mindre børn og deres forældre kan deltage. 

• Lørdag d. 25. august blev der afholdt sommerfest i teltet på græsplænen. Tilslutningen var 

rigtig god, men der er stadigvæk plads til flere. Vejret var godt, så flødebollerne fløj igennem 

luften og ATV´en fik luftet græsplænen, samt der blev guffet popcorn fra maskinen. Jeg så kun 

lutter glade børn og voksne og jeg tror flere af deltagere sidst på aftenen fik stiftet bekendtskab 

med en ny farlig ven, nemlig øllen ”Brutalis”, skål 😊 

• Den gode sommer gjorde det nødvendigt at iværksætte ”Operation Vandspejl”. Vores tidligere 

gartner anbefalede os at vande allé træerne pga. manglende nedbør. Derfor lavede vi i 

bestyrelsen en Flyer og opfordring jer til at vande de træer som var i umiddelbar nærhed. 

Operationen var en succes, ingen træer er gået ud og tak for det. 

• Henset til at vi har opsagt kontrakten med førnævnte gartner på beskæring allé træerne, så 

iværksatte vi en ekstra arbejdsdag søndag d. 18. november. Et hold arbejdsomme beboere 

mødte op og en time senere, havde vi beskåret alle træerne og sparet kassen for ca. 6000 kr. 



• Et af forslagene som blev modtaget til generalforsamlingen 2017 var at investere i en 

hjertestarter til ophængning i området. Forslaget blev vedtaget og bestyrelsen arbejdede videre 

med ideen. Flere måder for anskaffelse blev undersøgt, alle ret dyre. Vi blev enige om at 

forsøge at ansøge TRYG Fonden om en hjertestarter. Heldigvis blev vi udvalgt, blandt flere 

tusind ansøgere. Hjertestarteren er nu ophængt og tilmeldt www.hjertestarter.dk og en 

brugergruppe på seks personer er uddannet på hjerterstarteren. Kurset fandt sted fredag d. 16. 

november i fælleshuset. Der vil komme et opfølgende kursus for 12 personer i 2019 og igen i 

2021. Dette kursus er åbent for alle over 12 år. Den eneste udgift som var i forbindelse med 

hjertestarteren, er en forsikring og til elektrikeren for opsætning. Resten har TRYG Fonden 

sponsoreret.  

 

Udestående: 

Der udestår følgende: 

• at få kontraheret med ny entreprenør ifm. snerydning og efterfølgende grusning. 

• asfaltfirma til at lave et tilbud på reparation af revner i vejen. 

Afslutning: 

Stor tak til alle som har brugt og bruger tid og kræfter på at gøre en indsats til gavn for det fælles 

gode i regi af Grundejerforeningen Bogfinkevej / Blåmejsevej.  

Ad pkt. 3: Kasseren Helle Miltersen nr. 22(Bog) fremlagde regnskabet. Dette blev godkendt uden 

bemærkninger. 

Ad pkt. 4: Helle fremlagde budgettet for 2019. Dette blev godkendt uden bemærkninger. 

Ad pkt. 5: Suppleanten Brian Nikolajsen nr. 36(Bog) blev valgt til bestyrelsen som afløser for Louise 

Vestergaard nr. 77(Bog) som fraflytter. Den øvrige bestyrelse fortsætter uændret. 

Ad pkt. 6: Revisorerne Kim Søgård nr. 16(Bog) og Peter Brynningsen nr. 9(Blå) fortsætter. Til ny 

suppleant blev Peter Dreisler nr. 1(Bog) valgt. 

Ad pkt. 7: Formanden havde ikke modtaget nogle forslag. 

Ad pkt. 8: Nedenstående punkter blev rejst under eventuelt, disse punkter vil bestyrelsen arbejde 

videre med. 

• Spørgsmål omkring forsikringsforhold ved faldulykker på vejarealet pga. glatføre. 

• Spørgsmål om hjerterstarterbrugergruppen vil have deres navne på hjemmesiden, så evt. 

interesserede kan spørge indtil brugen af hjertestarteren som nyligt er ophængt på fælleshuset 

bogfinkevej 37. 

• Bekymring omkring stien mellem bogfinkevej 26 og 28, da den ved højre svinget ned mod 

grusgraven er ved at skride ud.  

På vegne af bestyrelsen 

Michael H. Mousten, formand. 

 

 

 

http://www.hjertestarter.dk/

