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Referat af bestyrelsesmøde i Den overordnede grundejerforening for 

Kragehave Vest.  
 

Tidspunkt: 27-09-2018 kl. 20:30 

Mødested: Annette Hansen, Løvefodvej 19, 2630 Taastrup 

Til stede: Jon Nielsen, Karsten Kejlhof, Jan Hansen, Annette Hansen, Bo Hatting 

Afbud:  

Referent: Jan Hansen 

Dagsorden: 
1. Opfølgning mødereferat fra bestyrelsesmødet 15-05-2018. 

2. Siden sidst (formanden) 

3. Status økonomi (kasserer) 

4. I henhold til forretningsorden 

• Evaluering af leverandør. 

• Revidering af vedligeholdelsesplaner. / Fremlæggelse af plan – Bo. 

• Revurdering af budget/udkast til næste budget 

5. Hjemmeside – er der behov for ændringer/tilføjelser 

6. Infoskrivelse til medlemmer – er der emner/behov. 

7. Formandens fratrædelse pga. fraflytning / overdragelse 

8. Eventuelt 

9. Næste møde 

Ad 1: Opfølgning referat 
Intet væsentligt at opfølge på 

Ad 2: Siden sidst (formanden) 
Vi skal være opmærksomme på at der mangler nogle træer på fællesarealet på fælleden. Bo snakker med 

vores leverandør. 

Vi skal huske at der manglede dato på regnskabet v. underskrift, ligesom der skulle udspecificeres forhold 

vedr. hensættelser, jf. generalforsamlingen. 

Ad 3: Status økonomi (kasserer) 
Alle kontingentbetalinger er indkommet 

Kassebeholdning d.d. 150.158,96 – budgettet holder fint indtil videre. 

Ad 4: I henhold til forretningsorden 

Evaluering af leverandør 
BS Landskabspleje udfører opgaven tilfredsstillende, bl.a. er der trimmet træer ud mod ”bygade-stien”. 

Revidering af vedligeholdelsesplaner. / Fremlæggelse af plan – Bo. 
Det grønne udvalg har modtaget to tilbud på udtynding af ammetræer (birk og akacie, der plantes for at 

opnå hurtig tilvækst i et område) – Bo går videre med leverandøren der har givet tilbud under forudsætning 
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af at arbejdet kan udføres løbende hen over vinteren, hvorfor der vil pågå arbejde i plantebælterne hen 

over vinterhalvåret. 

Endvidere beder bestyrelsen det grønne udvalg om at sørge for at der bliver ryddet bevoksning på 

”hjørnerne”, således at udsynet ved udkørsel fra stikvejene til Frøgård Allé forbedres til gavn for 

trafiksikkerheden. 

Revurdering af budget/udkast til næste budget 
Bestyrelsen forventer at budget 2019 fortsat holder. 

Ad 5: Hjemmeside 
Der mangler referat fra bestyrelsesmøde d. 15/5-2018 – Jan tilføjer på hjemmesiden. 

Ad 6: Infoskrivelse til medlemmer 
Intet yderligere behov ud over udsendelse af referat fra bestyrelsesmøde. 

Ad 7: Formandens fratrædelse 
Nuværende formand, Jon Nielsen, fraflytter senest 1/1-2019 – næstformanden (Bo Hatting) overtager 

formandsposten indtil generalforsamlingen 2019. Suppleant (Hans Otto Sørensen) indtræder i bestyrelsen. 

Jon og Bo aftaler eventuel overdragelse internt. 

Kasserer sørger for at afgående formand afmeldes netbank, og at Bo Hatting gives adgang til netbanken. 

Ad 8: Eventuelt 
Bestyrelsen takker Jon for indsatsen i de forgangne år. 

Ad 9: Næste møde 
Næste møde er fastsat til tirsdag d. 15/1-2019, hos Bo Hatting, Salvievej 23.  


