Grundejerforeningen Græsted Park
LM, Græsted Park 22, 3230 Græsted
Dato: Torsdag 14. oktober – 2021
Klokkeslæt: 18:00

Referat fra seneste bestyrelsesmøde
Deltagere:
Lars Maltesen (LM), Flemming Olsson (FO), Lennart Persson (LP), Kenth Wernblad (KW)
Freddy Petersen (FP), Benny Andersen (BA), Torben Corvenius Olsen (TCO)

1. Velkommen
2. Godkendelse af seneste referat fra bestyrelsesmøde, Ordinær Generalforsamling samt
ekstraordinær Generalforsamling.
3. Overdragelse af Kassererposten, og udfyldelse af nye af dokumenter til nye
bestyrelsesmedlemmer i forhold til Danske Bank.
4. Økonomi & Regnskab
5. Spørgsmål fra Generalforsamlingen (arbejdsweekend, opførelse af enkelt carport, P1)
6. Tagrender carporte og reparationer i privat fællesvej og stier.
7. Henvendelse fra en grundejer.
8. Fordeling af arbejdsopgaver.
9. Korrespondance med Gribskov Kommune.
10. Generalforsamling 2022
11. Eventuelt
12. Aftale ny mødedato
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Pkt. 1 LM bød velkommen til den nye konstituerede bestyrelse og glædede sig til et godt
samarbejde. LM fortæller, at hjemmesiden er opdateret med den nye sammensatte bestyrelse.
Pkt. 2 Referaterne fra seneste afholdte bestyrelsesmøde og generalforsamling, samt
ekstraordinærgeneralforsamling blev godkendt. Foreningens reviderede nye vedtægtsændringer,
som lægges på foreningens hjemmeside, blev signeret.
Pkt. 3 LP og KW aftaler indbyrdes om overdragelsesforretning af opgaven som kasserer.
Pkt. 4 LP orienterede omkring økonomien. Ingen bemærkninger.
Pkt. 5 Her drøftedes en arbejdsweekend uden konklusion om dato. LP orienterede om, at
opførelse af enkeltstående carporte er muligt jf. reglerne.
Pkt. 6 LM orienterede, at alle tagrender på carportene var blevet renset, og at resultatet viser, det
har hjulpet. FP havde taget kontakt til en asfalt reparatør, som ville udbedre de mest tiltrængte
skader i asfalten på den private fællesvej for kr. 6.000,00, hvilket blev godkendt.
Pkt. 7 Der blev orienteret omkring en henvendelse fra en grundejer.
Pkt. 8 Arbejdsopgaver blev fordelt i bestyrelsen.
Pkt. 9 LM orienterede om sin korrespondance med Gribskov Kommune angående vores
affaldsstationer. LM havde skrevet til Kommunen vedrørende mangelfuld tømning, og at flere
bliver mødt af overfyldte containere. Det kan skyldes, at andre i kommunen benytter disse, hvilket
giver øget slid på vores private fællesvej. Gribskov Kommune har svaret, at når de har
gennemgået regulativet for husholdningsaffald og hørringsvarene, og de er blevet politisk
godkendt, vil de gerne i dialog herom, hvilket bestyrelsen hilser velkommen.
Pkt. 10 Generalforsamling afholdes i marts 2022, men datoen er endnu ikke fastsat.
Pkt. 11 LM fremlagde tilbud fra Nørretofte vedrørende snerydning for vinteren 21/22. Tilbuddet
indeholder samme priser som sidste år, og det blev herefter accepteret.
Pkt. 12 Næste bestyrelsesmøde afholdes i 2022. Indkaldelse sker, når dato kendes.

Med venlig hilsen
Lars Maltesen og Flemming Olsson
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