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Referat fra bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen 

Bogfinke- og Blåmejsevej, afholdt tirsdag d. 17. september 

2019. 
 
Tilstede var: 
John 
Helle (kassér) 
Brian 
Casper 
Michael (formand) 
 
 
Emner drøftet på mødet: 

• Evaluering af vejfest 2019. Vejfesten blev aflyst pga. svigtende tilmelding (6 
personer). Bestyrelsen blev enige om at afholde vejfesten i 2020 jf. samme koncept, 
men med flg. tiltag: 

o Nedsættelse af festudvalg, for at opfordre til medinddragen fra beboerne. 

o I indkaldelsen til generalforsamlingen, at anmode om forslag til aktiviteter. 
o Gøre mere reklame for vejfesten op mod selve vejfesten. 
o Sætte en tidligere tilmeldingsfrist, så teltet kan afbestilles igen uden at skulle 

betale næsten det fulde lejebeløb ved afbestilling, få dage før planlagt 
opsætning. 

o Afholde omtrent samme dato, da datoen findes optimal/praktisk i forhold til 
sommerferie og øvrige aktiviteter. 

• Efterårsarbejdsdag. Der planlægges en arbejdsdag søndag d. 17. NOV med start kl. 
1100. Opgaven er klipning af kronerne på allétræerne og Evt. plante nyt træ ved nr. 
28, hvor roden blev kogt pga. sprunget fjernvarmerør og efterfølgende gik ud. Michael 
vil kontakte den tidligere gartner Kevin og få et tilbud på et nyt stort allétræ. Alt efter 
prisen købes et nyt træ eller vi selv planter et. 

• Fællesarealet. Brian undersøger ved Naturværket hvad to nye robuste bordbænkesæt 
koster og 5 nye stole til legehuset koster. Der afsættes penge i budgettet til renovering 

af legearealet i 2020. 
• Grusgraven. Det er bestyrelsen vurdering af kommunen ikke vedligeholder 

gangstierne i grusgraven som vanlig, så færdsel rundt er vanskelig. Michael kontakter 
kommunen og spørger til den, efter vores vurdering manglende 
vedligeholdes/beskæring af træer, buske og slåning af græs på stierne, så færdsel på 
stier kan ske. 

• Generalforsamling. Generalforsamlingen afholdes d. 26. NOV i fælleshuset 
Bogfinkevej 37 kl. 1930. Bestyrelsen indkøber ost og rødvin. Der afholdes et 

bestyrelsesmøde forud d. 29. OKT hvor indkaldelsen udfærdiges. Helle annoncerede sin 
afgang som kassér på mødet. Ny kvalificeret kassér skal findes og vælges på 
generalforsamlingen. Hvis ikke en melder sig, så kan løsningen bliv, at få et firma til at 
løse opgaven, med de udgifter det kaster af sig. 

 
 
Næste møde: 29. OKT 2019. Placering aftales. 

 

Med venlig hilsen 

Referent og formanden 

Michael, nr. 15. 


