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Referat fra bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Bogfinke- og Blåmejsevej, 

afholdt tirsdag d. 12. juni 2018. 

 
Tilstede var: 

John 

Louise 

Casper 

Michael (formand) 
 

Afbud fra: 

Helle (kassér) 

 
Punkter til dagsordenen: 

• Hjertestarter 

o Betingelserne for fadderskabet af hjertestarteren blev godkendt af 

bestyrelsen, herunder forsikring og betaling for opsætning. 
Formanden underskriver og fremsender fadderskabsaftalen til 

TRYG Fonden. 

o Det blev aftalt at placere hjertestarteren på fælleshuset 

bogfinkevej 37, således det kan ses fra bogfinkevej. 
o Formanden aftaler det praktiske med repræsentant fra TRYG vedr. 

det praktiske. 

o Der skal etableres en brugergruppe på 6 personen som skal 

undervises i hjertelungeredning (TRYG forestår uddannelsen). 

Bestyrelsen besluttede at ”udbyde” denne opgave til evt. frivillige. 
Formanden ligger på opslag på foreningens facebook side for at 

hverve frivillige. Hvis der ikke kommer nok, træder bestyrelsen til. 

 

• Snerydningsaftale, evt. ny entreprenør 
o Det blev besluttet af finde en ny entreprenør til at forestå 

snerydningen, da den har været mangelfuld eller direkte ikke 

eksisterende.  

o Formanden har modtaget meget dårlig kritik fra beboerne i AB 
Rylehøj på dennes generalforsamling vedr. snerydningen.  

 

• Sankt Hans aften 

o Det blev besluttet at aflyse Sankt Hans aften, såfremt 

afbrændingsforbuddet ikke hæves inden. Men såfremt forbuddet 
hæves afholdes arrangementet lørdag d. 23. juni kl. 20:00 som 

planlagt. 

o Formanden har annonceret på Facebook siden efter en familie 

(børn) til at lave en heks som kan afbrændes. 
o Arrangement bliver afholdt som ”no host” dvs. deltagerne 

medbringer selv forplejning, men opfordres til at medbringe 

snobrød og snobrødspinde, da bålet vil være bygget til at 

understøttet denne aktivitet. 
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• Opfølgning på arbejdsdagen på legepladsen 

o Der laves en ad hoc arbejdsdag på legepladsen når vippen er 
modtaget. Deltagere søges via Facebook siden. 

o Forventede opgaver: nedgrave og støbe vippe fast, kører gl. 

stolperester og restjord på genbrugspladsen. 

 

• Aktionspunkter fra mødet 
o Fadderskabsaftalen fremsendes. Er gjort. 

o Hvilket forsikringsselskab har vi? Udbyder de en forsikring til et 

hjertestarterskab? 

o Hvilken snerydningsentreprenør har vi pt.? Aftalen skal opsiges, 
når ny aftale er indgået. Formanden forespørger entreprenør som 

ryder på lærkevej om pris og vilkår. 

o Opslag på FB vedr. brugergruppe til hjertestarter. Er lavet. 

o Hvem har indbydelsen fra sidste Sankt Hans (SH) og hvem har 
sangen? Hvis de ikke kan findes laver formanden nye og uddeler. 

o John stiller grill til rådighed til SH. Formanden afhenter, tid aftales. 

o Formanden indkøber brænde, såfremt SH bliver afholdt. 

 
 

Næste møde: Onsdag d. 15. august kl. 20:00. Placering aftales. 

 

Med venlig hilsen 

Referent og formanden 

Michael, nr. 15. 


