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Referat af bestyrelsesmøde i Den overordnede grundejerforening for 

Kragehave Vest. 
 

Tidspunkt: 30-11-2021 kl. 20:00 

Mødested: Teams online møde 

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

Referent: Jan Daugaard 

Dagsorden: 
1. Referat fra møder 

2. Status på grøn sæson / hvad kan vi eventuelt bruge overskud til ?/fastholde Tom Malling som leverandør 

3. Økonomisk status 

6. Eventuelt 

Ad 1: Referat fra møder 
Jan har før mødet udsendt et alternativt referat til mødet 23. juni. 

Efter en smule korrektion i det alternative referat, udsender Jan det igen til endelig godkendelse og upload 

på hjemmesiden. 

Ad 2: Status på grøn sæson 
Der har ikke været sat noget ekstraordinært i gang i 2021. 

Bo laver oplæg til, hvad der kan gøres ekstraordinært, som vi kan snakke om til næste møde. 

De ”ubrugte midler” kan bruges til engblomst arealer, som på Salvievej, beskæring af støjvoldens 

plantebælte, som alle kan passere. Et hængeparti er at vi skal have renset Søen ved banen, som hører 

under Potentilvej - her skal Bo have møde med den ny formand Rene og eventuelt en grøn entreprenør, 

som har ekspertise på dette område. 

Vi har også udfordringer i plante/skovbæltet, hvor grene vokser ind grundejernes hække. 

Det skal understreges at vi i år ikke har sat ekstra arbejder i gang, da vi med den økonomi vi har nu, kan 

sprede mere i området. Helle snakker med René fra Potentilvej om et møde. 

Bo har været rigtig godt tilfreds med Tom Malling som leverandør – og nok også den billigste.  

Ad 3: Økonomi 
Det forventede overskud for 2021 bliver på ca. 47 tkr. 

Med beløb overført fra tidligere har vi en saldo på omkring 136 (151) tkr. 

Ad 4: Eventuelt 
Det er de enkelte foreningers ansvar at sørge for, at vi har opdaterede mail-adresser på de enkelte 

foreninger, så vi kan udsende informationer og regninger til de rigtige personer. 
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Bo sender mail-adresser til de 2 x Jan, så Jan D. kan overtage vedligehold af hjemmeside. 

På mødet i januar 2022 skal vi starte op på indkaldelsen til generalforsamlingen. 

 

Næste bestyrelsesmøde 
25-01-2022, kl. 20.00 

 


