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  TM, Græsted Park 63, 3230 Græsted 

 Dato: Torsdag 5. november - 2020 

 Klokkeslæt: 19:00 

 

Referat fra seneste bestyrelsesmøde 
Deltagere: Lars Maltesen (LM), Lennart Persson (LP), Freddy Petersen (FP), Tomas Maltesen (TM), samt 

Benny Andersen (BA), Flemming Olsson (FO) 

1. Godkendelse af seneste referat 

2. Status på hjertestarter 

3. Orientering & status på de grønne områder samt P5 

4. Status på presserende sager 

5. Indkomne forslag  

6. Økonomi & Regnskab 

7. Eventuelt  

8. Aftale ny mødedato 

 

Pkt.1. Godkendt 

Pkt.2. LM berettede, at han havde indhentet tilbud fra Falck, som både tilbyder køb og leasing af 

hjertestarter. Bestyrelsen blev efter beretningen enige om, at leasingaftalen var den mest 

attraktive, idet Falck altid vil sørge for funktionsdygtigheden, og vedligeholdelsen af denne. Til 

næste bestyrelsesmøde skal vi undersøge muligheden for den mest optimale placering, idet den 

helst skal hænge i skyggen. 

Pkt.3. FP orienterede om, at man havde været ude for at fælde de træer, der var årsagen til den 

ødelagte asfalterede sti, ved gavlen langs Græsted Park 26. Det blev også her nævnt, at et 

Rønnebær træ ud for et enkelt hus også skal fældes, da asfalten på den fælles sti er begyndt at 

blive bule op. Den pågældende grundejer vil blive kontaktet. Der vil i løbet af efteråret / vinteren 

blive fældet flere træer bl.a. forenden af P5. LM fremlagde tilbud fra Entreprenørfirmaet 

Nørretofte vedrørende vandhullet på P5 samt den asfalterede sti og flisegangen langs gavlen ved 

nr.24 Tilbuddet blev herefter godkendt.  
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Pkt.4 LP kunne berette at den ene grundejer der var i restance med carportleje, nu langt om længe 

havde betalt både leje og rykkergebyr. FO kunne fortælle at samme grundejer endnu ikke havde 

tømt carporten for byggematerialer m.v. BA kunne fortælle, at samme grundejer, trods skriftlig 

orientering fra bestyrelsen om haveaffaldet langs kirkens hæk, stadig ikke var blevet fjernet. Der er 

enighed om at kontakte Græsted Kirke for at finde en løsning. LM og LP kunne berette at 

orienteringsskrivelserne fra bestyrelsen, som er blevet positivt modtaget med mange gode 

tilbagemeldinger. LP havde forud for mødet fået udleveret en mail udskrevet mail fra GP 14. 

Mailen var kun svarskrivelsen fra Gribskov Kommune om en tilladelse til handikapplads, samt et 

kort. LM vil tage kontakt til Gribskov Kommune og drøfte indholdet. 

Pkt.5. BA kunne fortælle om de forskellige løsninger, han havde undersøgt, i forbindelse med lade 

muligheder til elbiler. Et emne der til næste bestyrelsesmøde bliver arbejdet videre med. Clever vil 

komme på besøg den 13. november og sammen med BA gennemgå P-Pladserne.  

LM fortalte, at vores affaldsstationer ved flere lejligheder havde været overfyldte, og bad TM og 

FO være opmærksomme på dette og melde til Gribskov Kommune, hvis der er behov for ekstra 

tømning af specielt restaffald.  

Pkt.6. Her var ikke noget nyt siden sidste møde i oktober.   

Pkt.7. LP orienterede om, at der var skabt kontakt til det firma, der har lavet vores jerngelændere. 

Bestyrelse blev enige om resten af gelænderne skal skiftes i løbet af 2021. LM kunne fortælle, at 

en enkelt grundejer havde nævnt, at der blev smidt haveaffald uhensigtsmæssige steder i 

plantebæltet. FP ville til næste bestyrelsesmøde undersøge sagen og orientere bestyrelsen. LP og 

LM kunne fortælle, at de havde afholdt et møde forud for dette møde, hvor forslag til 

vedtægtsændringer samt ordensreglement blev drøftet. Disse forslag udarbejdet af LP blev 

udleveret til bestyrelsen som til næste møde vil gennemlæse disse og komme med kommentarer 

eller forslag forud for generalforsamlingen. 

Pkt.8. Næste mødedato aftaltes til torsdag 7. januar 2021. 

 

Venlig hilsen 

Lars Maltesen & Tomas Maltesen 

 

  


