
EMNE: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I GRUNDEJERFORENINGEN KALDRED AF 1967 

DATO: FREDAG D. 27/9-2013 

DATO: 29. SEPTEMBER 2013 

TILSTÆDE: KIM FALCH, ALLAN NELSEN, OLE PEDERSEN, LASSE BAARUPDAL, FRANK NIELSEN, HENRIK 
MOVSING, PAL POSTAS, DORTE LARSEN 

AFBUD: URBAN JENSEN 

 
 
Pkt. 1 Valg af ordstyrer og referent 
 Ole blev valgt 
 
Pkt. 2 Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt, selvom Lasse, Frank og Pal mente at pkt. 4.1 
samt 4.2 havde været  
Debatteret på tidligere møder. 

 
Pkt. 3 Referat 
3.1 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt d. 23/8.13 
 Referat godkendt og underskrevet 
 
Pkt. 4 Indkomne korrespondance 
4.1 Mail fra best. Medlem Ole Pedersen af 10/8-13 vedr. brug af rådgiver. 
 Lasse orienterede hvem der har været brugt som rådgiver. 

 (Har desværre ikke navnen på rådgiverne, da Ole havde 
referatet på dette tidspunkt) 

4.2 Mail fra best. Medlem Ole pedersen af 10/8-13 vedr. tilbud fra Knud Z Nielsen 
ang. Udskydning af fakturering af udført arbejde. 

Der var debat omkring dette indlæg, og efter et stykke tid hvor Ole, Frank 
og Lasse debatterede dette, valgte Ole at konkludere at han ikke turde 
være kasser i foreningen, da han var bange for at bestyrelsen ikke ville 
forvalte det regnskabemessigt korrekt, og valgte derfor med øjeblikkelig 
virkning at trække sig fra bestyrelsen. 

 
Ole forlod herefter bestyrelsesmødet. 
 
Resten af bestyrelsen valgte derfor at suspendere dagsordnen med øjeblikkelig 
virkning for at finde ud hvad der så skulle ske. 
 
 
Her er referatet for resten af mødet uden punkter eller dagsorden. 
 
Lasse kontaktede Ole i telefon, og Lasse tilbød Ole at trække sig fra bestyrelsen i 
stedet for Ole, da det virkede at det specielt var Lasse som Ole ikke havde tiltro til. 
Den kom desværre ikke til enighed. 
 
Kim vil tage kontakt til Ole i løbet af weekenden d. 28-29/9, for at høre om der kan 
findes en løsning af en eller anden slags. 



Kan Kim ikke finde en løsning med Ole, tager Kim kontakt med vores advokat, for at 
rådføre om vi skal gennem en ekstraordinær generalforsamling igen, eller om vi kan 
hyre en ekstern bogholder frem til den ordinære generalforsamling. 
 
Kim indkalder til et bestyrelsesmøde når der er status på situationen. 
Der var enighed om at dette bestyrelsesmøde gerne må være meget snart. 
 
Herefter var der debat omkring de anlægsarbejder der er/skal sættes i gang. 
Arbejde med vejene må ikke sættes i gang før d. 7/10, og ikke uden at rådføre med 
Kim først. 
Kenn har forslået at den sidste græsklipning skal sløjfes, derved spare foreningen 
5.300,- kr. + moms, der var enighed om at det var en god ide. 
 
Kim havde modtaget et brev fra Kalundborg Kommune, omkring en nabo orientering 
om opførsel af grillperlen igen, da det bebyggede areal er større en der egentligt var 
givet tilladelse til. 
Bestyrelsen var enig om at Kim skulle kontakte kommunen og fortælle dem at vi 
ingen indvendinger har omkring dette. 
 
 
Kl. 21.30 sluttede mødet. 
 
Kim indkalder snarrest til nyt bestyrelsesmøde.  


