Grundejerforeningen Græsted Park
LM, Græsted Park 22, 3230 Græsted
Dato: torsdag 10. februar – 2022
Klokkeslæt: 19:00

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

1. Godkendelse af seneste referat.
2. Fremlæggelse af regnskab for 2021
3. Generalforsamling 2022
4. Formel godkendelse af plantning af nye træer langs Rønne Allé
5. Orientering fra Formanden
6. Status på reparation af skader på privat fællesvej
7. Økonomi & Regnskab
8. Eventuelt
9. Aftale ny mødedato – efter generalforsamlingen

Pkt. 1. Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt.
Pkt. 2. Regnskabet blev fremlagt af LP og godkendt af de tilstedeværende.
Pkt. 3. Det blev besluttet at bestyrelsen indkalder til generalforsamling d. 24. marts kl. 19:00
i kantinen på Græsted Skole (Gribskolen).
Pkt. 4. Bestyrelsen godkender formelt at der blev plantet nye træer på Rønne Allé. Træerne skal
dog have vand i deres første plantnings år. To tilbud er indhentet, og det billigste var på kr. 750,inkl. moms pr. gang. Det blev herefter vedtaget.
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Pkt. 5. En grundejer har henvendt sig til bestyrelsen angående farvevalg på udvendigt træværk.
Bestyrelsen henviser til lokalplanens bestemmelser om, at der skal anvendes jordfarver.
Pkt. 6. Der er udført diverse reparationer på privat fællesvej og der skal udføres flere, når vinteren
er slut. Samtidig tales der om at få slam suget regnvandsbrøndene igen, Det er to år siden sidst til
sommer, for at undgå oversvømmelser af de lavtliggende områder. Der forventes en udgift på ca.
8.000 kroner til dette formål. Tidligere har man fået renset tagrenderne på carportene.
Pkt. 7. formanden orienterede om økonomien, der ser fornuftig ud. Alle har betalt kontingent i
januar. Det blev besluttet at der igen skulle deles poser ud igen som FO bestiller hos Kommunen.
Pkt. 8. Det blev besluttet at det nu var tid til at få ordnet rabatterne ud for P1, samt rabatten ved
GP14. LM berettede at affaldspunken ved GP43 nu var kørt væk. En trappe ved P2 samt tilhørende
flisegang skal lægges om. Tilbud skal indhentes. Gelænderet er allerede produceret sammen med
de øvrige.
Pkt. 9. Nyt bestyrelsesmøde forventes afholdt efter ordinær generalforsamling i marts

Med venlig Hilsen
Flemming Olsson & Lars Maltesen
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