
Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Godthåb den 

29.8.16 

 

Til stede: Mille, Laurent, Marina, Simon, Lone (ref.) 

Ikke til stede: Jens (afbud) 

1: Stort velkommen til Marina og Simon 

2a: økonomi: alt kører fint (meddelelse fra Jens som Mille har bragt videre) 

2b: Kommunikation.  

a: hjemmesiden med login, booking mm skal op at køre. Mille laver aftale med 

Andy. 

b: Nyhedsbrevet: skal omhandle vejfesten, gløgg, affaldsordning, barselsgruppen, 

tilmelding til ny arbejdsgruppe vedr. ´sociale øer i gaden´ mm. Mille får billeder 

af Andy. Lone spørger Festudvalgs-Anne om hun vil forfatte nogle få linjer om 

festen (er gjort, svar flg.). Mille udarbejder udkast til udformning af 

Nyhedsbrevet, så snart vi har hørt mere om affaldsordningen. 

2c: Udlån.    Jens Hall og Niels Rasted har vist interesse for at overtage udlånsordningen af 

garagegenstandene fra Andy. Og de får i samme ombæring Andys nøgle. Lone 
spørger Allan om han har en nøgle (er gjort, han har ikke nøgle). 

2d: Indkøb: Besked til Andy: festteltgulvene der er opmagasineret i garagen ønsker vi ikke at  

købe, hvis de er gratis vil vi dog godt overtage dem. Når gulvbrædderne er væk 

kan de stå bagest i garagen.  

2e: Sociale arrangementer. 1 søndag i december har vi ´gløgg i gaden´. Marina fra  

bestyrelsen går ind i festudvalget, Marina tar selv kontakt til Anne for de kan  

konstituere sig (og skaffe flere medlemmer). 

2f: Fællesgaragen. Oprydning og istandsættelse efter garagen er overdraget fra Andy og  

aftalerne vedr. affald (som bl.a. skal stå foran garagen) er faldet på plads. Vi  

rydder op i garagen 5. og 6.11, mødes om lørdagen kl. 10 til kaffe og croissanter.  

Gulvbrædderne i garagen bedes fjernet inden oprydningen, hvis  

ikke de er væk fjernes der, fjernes de ved oprydningen. 

2g: Lokalplan for gaden. Ikke noget nyt lige p.t. Vejtræer skal beskæres januar 2017. I  

Nyhedsbrevet annonceres efter træbeskærere som de tidligere år. 

3: Opsamling efter gen.fors. a: Referatet er godkendt her til aften, Jens skal også lige  

godkende (og så skal det også godkendes på næste gen.fors.). b: Mille + evt.  

Jens + Simon + Per nedsætter sig som arbejdsgruppe for at sætte vedtægterne  

under lup. 



4: Nyt om Sadolingrunden. Der er intet nyt, vores høringssvar til lokalplantillægget kommer  

først til behandling senere på året. 

5: Gadeprojekt. På generalforsamlingen blev det foreslået at gadens fremtid med opholds- og  

legeareal mm skulle diskuteres. Der er flere grunde til at nedsætte en  

arbejdsgruppe om dette: det sociale liv i gaden kan styrkes, børnene leger  

mere sikkert, der er flere og flere børnefamilier i gaden, flere ældre har brug for  

bænke i gaden at sidde på, der er fondsmidler man kan søge, der er skoler og  

flere børneinstitutioner der bruger gaden. Foreløbige deltagere i gruppen: Simon,  

Mille, evt. Marina. Flere medlemmer ønskes. 

6: Affaldsordning. Der bliver 3 affaldspladser: ved Kofoeds Skole, på stykket mellem nr. 7 og 9  

samt foran garagen. Yderligere nyt kommer i Nyhedsbrevet. 

7: Møder og arrangementer: Lone fortalte kort om mødet i SGF (Lone rykker for mødereferatet  

og formandens beretning). Bl.a. for at udrede vedr. temaet med forsikring af  

bestyrelsesmedlemmer, så de ikke bliver personligt ansvarlige i retssager. 

8: Opfølgning på punktet om bestyrelsesarbejde og strategi. Sættes på til næste gang og  

diskuteres også i den kommende arbejdsgruppe vedr. gadeprojektet. 


