
Grundejerforeningen Kaldred af 1967

Bestyrelsesmøde 12.03.2021 kl. 1900.  Møde 1/2021. 
Tilstede: Allan, Henrik, Kim, Pal og Johnny, Jørgen og Hanne virtuelt.

1. Ordstyrer Allan, Referent Pal 

2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt

3. Godkendelse af referat fra sidste møde:
Referat gennemgået og godkendt.
De to sidste legepladser er stadig ikke blevet godkendt af kommunen. Der har været en hef-
tig mail korrespondance mellem leverandør og kommune uden at de er nået til enighed om 
en godkendelse af legepladserne.  

4. Indkommende post:
Der har været en del henvendelser fra medlemmer som alle er blevet behandlet på mødet.
Nye ejere af grund på Jansvej vedr. mulighed for at benytte toilet ved rådhus – Ingolfvej 
vedr. beskæring på sti – Gormsvej vedr. beplantningsbælte langs Eskebjergvej – Birthevej 
vedr. store træer i skel som hælder faretruende – Jacobsvej også med træ i skel som de me-
ner kan vælte.
  
5. Økonomi:
En balance status var tilsendt bestyrelsen og vi fik en kort snak om de forskellige poster. 

6. Driftforhold forår/sommer
Vi fik en lang snak om den kontrakt vi har haft med den entreprenør som har beskåret fore-
ningens  beplantning og også har vedligeholdt vores veje. Vi er ikke helt tilfredse med forlø-
bet og blev enige om at vi vil lave et nyt udbud hvor vi mere præcist specificerer hvad vi
forventer, hvornår og hvordan. Vi skal også have kikket på vedligeholdelse af søen og Kim
undersøger hvilke muligheder vi har.
 

7. Klage fra grundejer ved mosen.
Vi har modtaget en klage i forbindelse med at en grundejer nede i mosen har fældet træer på
foreningens område i mosen. Det viser sig at pågældende grundejer ikke havde styr på hvor 
skel var i forhold til foreningens område og han derfor mente at hans grund gik helt ud til 
vores sti – hvilket ikke er tilfældet. Pågældende grundejer har fået en kraftig påtale og er in-
formeret om at vi i gentagne tilfælde vil betragte det som hærværk og agere derefter.    
Vi blev enige om at Allan svarer klager med information om hvad vi har skrevet til den 
grundejer i mosen som har fældet vores træer.

8. Forespørgsel angående beskæring i mosen
Blev behandlet sammen med punkt 7. 

9. Eventuelt
IAB


