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Referat bestyrelsesmøde 19/11 2020 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

2. Godkendelse af referat 

Godkendt 

3. Præsentation af bestyrelsesmedlemmer 

4. Nyt fra formanden  

Henvendelse fra grundejer på Astridsminde der påstår, at et træ på 

grundejerforeningens arealer, er årsagen til sætningsskader på grundejers hus. 

Carsten P. har derfor kontaktet grundejerforeningens advokat for vejledning. Der 

afventes svar herfra. 

5. Kassere – afbud fra Carsten A. til dagens møde 

Opfølgning vedr. for meget betalt til Hede Danmark? – afventer sidste afregning. 

Gennemgang af tilsendt budget balance regnskab.  

6. Grønne 

Status på møde med Hede Danmark vedr.: 

Manglende græsslåning. 

Manglende beskæring af træer i området.  

Opfølgning på vildtområder på grønne arealer. 

Møde med Hede Danmark hvor Carsten A., Carsten P. og Martin Ildvad deltog.  

Hede Danmark er opmærksom på, at der er nogle mangler jf. kontrakten herunder 

manglende græsslåning. Dette bliver der fulgt op på hurtigst muligt.  

Hede Danmark laver et oplæg og tilbud til ”vildtområde” på de store grønne arealer. 

Nyt bestyrelsesmedlem, Per træder til som 2. mand på grønne områder. 

7. Veje  

Punkt til næste ordinære bestyrelsesmøde: Vurdering af veje og stier. 

Kloarkerne på Rasmusminde synker – Carsten P. er i dialog med Vand Miljø Randers.  

Carsten A. + Martin Iversen varetager veje sammen. 

8. Legepladser 

BC Multiservice har givet tilbud på opsætning af 4 stk. skraldespande samt tømning – 

dette iværksættes. 

Der har været mere slitage af legepladser end vanlig – dette kan skyldes corona og 

mere ”hjemme-tid” for børnene i området. Martin Iversen igangsætter de 

nødvendige reparationer.  

Der har været hærværk på bord-/bænkesæt ved legepladsen ved Idasminde. Et bord-
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/bænkesæt er skilt ad. Et andet er fjernet. Det er dog leveret tilbage. 

Martin Iversen har modtaget mange positive tilkendegivelser på de ny-opsatte 

madpakkehuse i området. 

- Forespørgsel fra områdets dagplejemødre: Den lille legeplads ved Fridasminde 

mangler en slags rampe, så børnene selv kan kravle op, uden dagplejemødrene skal 

løfte. Martin Iversen undersøger dette.  

9. Generalforsamling 2021 

Hvad har vi af muligheder? 

Online? 

Tilmelding? 

Forløbelig forslag: - Hvis der fortsat er corona restriktioner, indkaldes grundejerne til 

generalforsamling med tilmelding. Der vil kun være mulighed for deltagelse af én fra 

hver husstand.  

Bestyrelsens skal være hurtigere ude med indkaldelse til næste år, så der er tid til 

rettidig tilmelding.  

Der arbejdes videre med forslag. 

10. Evt. 

 

 

 

 

  

 
 


