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Referat af bestyrelsesmøde i Den overordnede grundejerforening for 

Kragehave Vest. 
 

Tidspunkt: 02-06-2022 kl. 20:00 

Mødested: Teams online møde 

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

Referent: Jan Daugaard 

Dagsorden: 
1. Konstituering af bestyrelsen 

2. Svar til Eric Tinor-Centi 

3. Grønne områder 

4. Eventuelt 

Ad 1: Konstituering af bestyrelsen 
Bestyrelsen besluttede at konstituere sig således: 

 Næstformand: Annette Hansen 

 Sekretær: Helle Krogh 

 Kasserer: Jan Daugaard 

Helle og Jan aftaler, hvordan opgaverne overdrages. 

Jan sørger for opdatering hjemmesiden. 

Ad 2: Svar til Eric Tinor-Centi 
På generalforsamlingen blev der efterlyst et fyldestgørende svar fra Eric Tinor-Centi. Der udarbejdes svar til 

ham, at det ikke er noget bestyrelsen har tænkt sig at gå videre med, men at han er velkommen til at stille 

et ændringsforslag til vedtægterne om dette til den næste generalforsamling. Fristen for forslag er 1. 

februar 2023. Udkast til svaret udarbejdes af Annette. 

Ad 3: Grønne områder 
Der er visse udfordringer med græsslåningen. Der er prisstigninger på græsslåningen som følge af forhøjede 

brændstofpriser (ekstraudgift på 6.000 kr. om året). Vi har en 3-årig kontrakt med Malling med årlig 

opfølgning. Den nuværende kontrakt dækker perioden 2020-2022, så den skal fornyes i år. 

Græsklipperen (den normale) er gået i stykker, og de bruger nogle mindre maskiner, som måske ikke er lige 

så gode. Bo holder det under observation og tager i givet fald fat i Malling. 

Ad 4: Eventuelt 
Jan udsender mail til foreninger@kragehavevest.dk om at referatet er lagt op. 

Vi skal udarbejde balance i tilknytning til regnskabet. 

Jan bibeholder vedligehold af hjemmesiden. 
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Til næste møde skal der bruges en opgørelse over, hvilke midler vi har til rådighed og hvad vi mener er 

need-to-be-done. 

På generalforsamlingen blev nævnt ønsker om en hundegård, men dette ligger uden for den overordnede 

forenings ansvarsområde, da de enkelte foreninger ejer hver deres dele af fællesarealer. 

Næste bestyrelsesmøde 
September måned – dato ikke aftalt endnu. 


