
Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Godthåb den 

26.9.16 

 

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

Ikke til stede: Laurent  (afbud) 

1. Punkt om Bestyrelsens strategi er udsat til næste møde  

2a: økonomi: Alt kører fint. Der kommer indbetalinger på kontingent i oktober. 

2b: Kommunikation.  

a: Mille skal mødes med Andy torsdag om hjemmesiden, så den kan komme op at 

køre nu. Alle i bestyrelsen skal lære at oploade dokumenter.  

b: Nyhedsbrevet:. Mille udarbejder udkast til Nyhedsbrevet som bliver sendt ud 
inden den 7 Oktober. Foreningen har muligvis en printer hos Andy.   

2c: Udlån.    Jens Hall og Niels Rasted overtager udlånsordningen af garagegenstandene fra 

Andy når hjemmesiden er kommet op at køre og nøglen overdrages fra Andy til Niels til den 
tid. Man kommer til at kunne bestille tingene på hjemmesiden men også sms fremover.  

2d: Indkøb: Jens køber en ny støvsuger.  

2e: Sociale arrangementer. Næste arrangement bliver ”Gløgg i gaden”. Festudvalget består af 

Marina og Anne. Der efterlyses flere medlemmer til festudvalget.  

2g: Lokalplan for gaden. Ikke noget nyt lige p.t. Man kunne når det bliver aktuelt diskutere 

farver på døre, garagehældning, blyindfatninger osv. Det ovevejes også tage kontakt til andre 

grundejerforeninger for at få gensidig inspiration. Vejtræer skal beskæres januar 2017 og Jens 

vil indhente et tilbud.  

3: Nyt om Sadolingrunden. Der er intet nyt, men der har  været møde i TMU, mødereferatet 

bliver tjekket.   

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

legeareal mm skulle diskuteres. Foreløbige deltagere i gruppen er Simon og Mille. Flere 

medlemmer ønskes. Det skal besluttes hvad rammerne skal være samt processen og 
fundraising muligheder. Der bliver indkaldt til første møde i november.  

5: Affaldsordning. Bestyrelsen har lavet en aftale med kommunen om en fællesordningen. Det 

er tungt med at få svar ud af kommunen om hvornår det bliver til noget. De har foreløbig lovet 

inden årsskiftet og har lovet at sende svar snarest. Bestyrelsen vil sende info ud om hvordan 

man bruger de forskellige skraldespande. Når det kommer op at køre skal folk gå til Jens eller 

Mille, hvis der er et problem. Men folk skal selv henvende sig til kommenen hvis de vil beholde 

deres individuelle ordning. Der bliver 3 affaldspladser: ved Kofoeds Skole (Jens diskuterer med 

dem fortsat), på stykket mellem nr. 7 og 9 (Jens indhenter tilbud på fliser hvor containerne 

skal være)  samt foran garagen. Yderligere nyt kommer i Nyhedsbrevet.  

6: Møder og arrangementer: Intet nyt. 

7: Samarbejde i bestyrelsen. Alt ok. Bestyrelsens numre er Simon 28258848, Jens 25759117, 

Lone 72202182, Mille 29850962, Marina 25616264, Laurent 40842568 

8: Der bliver holdt julefrokost for bestyrelsen den 28 november i Sundby Sejlklub. Lone 

bestiller bord til kl. 19.00 og vi starter med et bestyrelsesmøde fra 18 til 19.00.    


