
Referat. 

Emne: Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Kaldred af 1967. 

 (Nr.3/2022)

Dato: Fredag d. 14.10.2022

Tidspunkt: Kl. 19.00 

Sted: Rådhuset, Jansvej 1, 4593 Eskebjerg

Bemærk: Såfremt du er/bliver forhindret i at deltage, bedes du give 

besked herom. 

1. Valg af ordstyrer og referent, Alan ordstyrer; referent Hanne.

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

3. Godkendelse af referat fra sidste møde

Punkt om 9dsramme for brug af motoriserede maskiner blev udskudt og drø:et de;e møde med 

konklusion:

Bestyrelsen vil inds9lle 9l generalforsamlingen at 9dsrummet for brug af motoriserede maskiner således at 

ma-tors 8-18; fredag 8-20; lørdag, søn – og helligdage fra 9- 16.

”Havevandring” udskydes 9l senere.

4. Indkommende post og henvendelser

Modtaget forespørgsel fra grundejer omkring fældning af et træ Ingolfvej 39 og 41. Bestyrelsen kan isoleret

ikke godkende fældning på baggrund af forespørgsel, men da det er ønsket at gøre s9stykket farbart for 

større maskiner og køretøjer ind 9l volden i vedligeholdelses øjemed, beslu;es det at indhente 9lbud på 

fældning af træet. Og der skal lægges jord på stykket ind fra Arnakkevej ind hvor s9en deler sig.

Der er kommet påbud fra kommunen om beskæring på Irenevej, dog drejer det sig om Inasvej, kommunen 

adviseres at de skal kontakte grundejer.   

Børgesvej henvendelse omkring et træ, der poten9elt er ved at gå ud, sag uaClaret.

Henvendelse fra Kamillas vej, mulighed for beskæring af træer det sidste stykke af Karlsvej rager 

beplantningen ud over vejen. Der tages kontakt 9l Nicolaj for opgaven.

Hjørnet på i Karlas vej (grund Ke;ys vej 2) er beplantningen vokset langt ud 9l vejen, grundejer kontaktes 

med opfordring om at beskære i sin side. 

5. Økonomi

Afventer regning for søen, ellers er der ikke ventende poster.

Posterne 9l græs og veje vedligeholdelse holdes inden for budge;et.

6. Dri:forhold e:erår/vinter



Herunder evaluering af hid9dig beskæring, seneste vedligehold af veje

Det ser fint ud det arbejder der har været lavet, enkelte grundejere har henvendt sig da der har været 

faldet affald ind i deres haver – det bliver s9lle og roligt håndteret i fin dialog.

Det a:ales at der ses på en pris på ny afskærmning omkring søen langs Jansvej, Kim er på opgaven.

7. Eventuelt

Henrik Vibe er grundet salg af hus, udgået af bestyrelsen, Tina træder som suppleant ind i bestyrelsen som 

ordinært medlem.

 Intet nyt om datamasten.


