
Den overordnede grundejerforening for Kragehave Vest   Side 1 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Den overordnede grundejerforening for 

Kragehave Vest. 
 

Tidspunkt: 23-06-2021 kl. 20:00 

Mødested: Teams online møde 

Til stede: Bo Hatting, Annette Hansen, Helle Krogh, Jan Daugaard 

Referent: Jan Daugaard 

Dagsorden: 
1. Opfølgning fra generalforsamlingen 

2. Konstituering af bestyrelsen 

3. Status for økonomien. 

4. Grøn pleje/ plan for området især skov/plantebæltet. 

5. Hjemmeside. 

6. Eventuelt 

Ad 1: Opfølgning fra generalforsamlingen 
Bo har talt med HTK. 

Vi kom ikke med i planen for Vild natur alligevel. Bo har kontaktet Thomas Bach, men der har ikke været 

nogen reaktion endnu. 

Ad 2: Konstituering af bestyrelsen 
Bo fortsætter som formand. 

Annette fortsætter som næstformand 

Helle sidder fortsat godt på økonomien 

Jan tager rollen som sekretær 

Ad 3: Økonomi 
Der er 5 foreninger, der har betalt – incl. Seniorfællesskabet. Helle regner med at følge op umiddelbart 

efter ferien. 

Vi har 133.243,51 i banken og de 2 regninger til havemanden er betalt. 

Der ønskes et forecast på regnskabet i forbindelse med mødet i 3. kvartal. 

Ad 4: Grønne områder 
Vores græsområder står skarpt og områderne langs Frøgaard Allé bliver passet. 
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Vi skal lægge hovederne lidt i blød omkring skovbælterne. Nogle steder er hjørnerne blevet fældet og 

græsset står højt. Desuden trænger de til udtynding – ved etablering blev der plantet ca. 30 % mere end 

nødvendigt for at tage hensyn til de planter, der forventedes at gå ud. 

Bo har talt med Claus Dahl (HTK) omkring slåning af stykket mellem cykelstien og skovbælterne – den første 

meter ind er kommunens. Claus Dahl nævnte, at kommunen muligvis ville lade det vokse (Vild natur). Bo 

arbejder på, at dette ikke sker af hensyn til overblik og sikkerhed. Dette er muligvis en skjult spareøvelse fra 

kommunens side. 

Ad 5: Hjemmeside 
Jan H. fortsætter vedligehold af hjemmeside. Han vil udarbejde manual til os andre. 

Ad 6: Eventuelt 
Ved udlæg skal bilag sendes til Annette på annetteogper@mail.dk 

Legepladser blev kort berørt – de er dyre at etablere og vedligeholde. 

Det vil koste Salvievej/Pileurtvej 50.000 at få fjernet træer i skovbælterne ind mod hækkene. 

Status på legehuse i skovbælterne er ukendt. 

Næste bestyrelsesmøde 
Fysisk møde (Jan deltager virtuelt) torsdag d. 9/9-2021, kl. 20. 
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