
  

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde 548 

 

Mandag d. 31. august 2020.  

Deltagere:  Karin (KJ), Jan (JL), Ann-Sofie (AL), Thomas (TJ) og Aase (AN). 

Gæst: Lars Hansen (LH) 

 

Webmaster Lars Hansen deltog i første del af mødet for at afklare forskelligt i forbindelse med hjemmesiden. 

 

Formanden bød det nye bestyrelsesmedlem Thomas Johansen, velkommen. 

 

1. Bemærkninger / tilføjelse til dagsorden: 

 

2. Bemærkninger / rettelser til sidste ref.: 

   

3. Konstituering: bestyrelsen konstituerede sig med Ann-Sofie Landtved som næstformand og Aase 

Nissen som sekretær.  

 

4. Fordeling af arbejdsopgaver i bestyrelsen: Administration af Hampeland fællesmailen 

hampeland@hampelandgrf.dk vil fremover ligge hos sekretæren. Formanden står for kontakt til 

webmaster. Pærer til indgangspartiet kan hentes hos AN, KJ, AL og TJ. Skurbyggeri ligger fortsat hos JL 

På hjemmesiden vil komme til at stå, hvem der tager sig af de forskellige områder.  

 

5. Siden sidst:   

       Grusbunker, fliser foran gastanken er fjernet, Tak. Der er stadig placeret affald (markise, plastkasse); 

       den ansvarlige grundejer bedes straks sørge for at fjerne det.  

Det lykkedes ikke i første omgang at komme i kontakt med entreprenøren, som har udført flisearbejde i  

Skytten. Der forsøges igen.  

Hvis en grundejer skal have udført arbejde i sit hus/ have, som kræver kørsel med tunge maskiner, 

SKAL der udlægges køreplader på stierne. Fliserne på stierne er kun beregnet til let færdsel, og det kan 

desværre allerede nu observeres, at fliserne er skredet nogle steder. 

 

Post & forespørgsler: 

 

a.    Meddelelser fra formanden (JL): Formanden opdaterer listen over grundejere, der har problemer 

med rotter. Det er efterhånden et stort problem for nogle grundejere, - bl.a. i nærheden af 

regnvandsbassinet mellem Løven og Stenbukken. Formanden er i dialog med kommunen.  

 

b. Meddelelser fra kassereren (KJ):  

i) Regnskab: blev ikke gennemgået, da august måned ikke var afsluttet. Der er stadig 2 restancer.  

ii) Huse til salg: Væ.14 og Væ.34. 

Huse solgt: Sk.21. 

                 

6. Områdepleje 

a.    Grønne områder (AL-JL):. 

       Kontakt til STV angående tomme vandingsposer til træerne langs flisepladsen og hovedstien – 2  

    udgåede træer. Endnu ingen afklaring.  

       Der indhentes tilbud til næste møde på de lovede opgaver ved generalforsamling, hvis tilbud ikke  

     allerede findes.   

   Hegn ved busstoppested: det itugåede bræt er erstattet af nyt. Brættet mangler en sidste gang   

   maling.  

mailto:hampeland@hampelandgrf.dk


  

 

 

Asfalt: de 4 p-pladser gennemgås mht. påkrævede asfaltarbejder og tilbud indhentes. (AL-TJ). 

Store sten: Placeringer genvurderes.  

   

b.    EL- arbejde (AL): 

Løst dæksel på parklampe i Væ. er fastgjort. 

Der mangler beslag på 2 parklamper; disse er bestilt. 

Alpha er bestilt til udskiftning af pærer i parklamper.  

 

c.    Fliseprojekt (KJ-AN): Der kommer 1-årsgennemgang for Vædderen, Skytten og flisepladsen tirsdag 

d. 1. september. Den tidligere formand LH vil deltage i gennemgangen. 

 

7. Runderinger: Der foretages opfølgende rundering i alle stjernetegn. Hvis alt er ok, vil man ikke høre 

noget. Hvis der stadig er noget at påtale, vil der blive sendt mail. Kommunens retningslinjer vedrørende 

beskæring / frihøjder ved fortov / sti vil blive lagt på hjemmesiden. 

 

8. Skurbyggeri (JL): Intet nyt. 

 

9. Webmaster: Hjemmesiden er så småt ved at blive etableret. Man kan tilmelde sig nyhedsbrev ved at 

sende en mail til webmaster@hampelandgrf.dk . Man kan allerede nu gå ind på hjemmesiden 

http://hampelandgrf.dk/  og finde nogle oplysninger. Der arbejdes på at få opdateret de forskellige 

praktiske informationer, inden de lægges på hjemmesiden. 

 

10. Evt.  

Grundejerne har modtaget tilbud fra TDC vedrørende tilslutning til fibernet. Dette vil blive behandlet af 

JL, der har kontakten til YouSee. 

 

Ref. fra generalforsamlingen er udsendt. AL gjorde opmærksom på, at der under pkt.11 p.3 fejlagtigt er 

omtalt det lave rækværk mellem Stenbukken og Vædderen langs kælkebakken, - der skulle selvfølgelig 

have stået mellem Skytten og Vædderen, jeg beklager.   

 

Næste møde: Mandag d. 14. september kl.19. 

 

 

 Den 2. september 2020 

 Aase Nissen   
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