
Grundejerforeningen Åtoften, 2990 Nivå 

Bestyrelsesmøde 11 Juni 2009 kl. 18.30 hos Martin  
 

Deltagere 
Inviterede Ralf Grimsehl (RA), Martin Hilsted (MH), Leif Egeholm (LE), Jesper 

Bakka (JB), Jacob Mortensen (JM) 
  
  
Dirigent Leif Egeholm (LE) 
Referent Leif Egeholm (LE) 
  
Afbud  

 
Dagsorden og referat 
Nr Emne 
1 Kommentarer Til Seneste Referat 

intet 
Næste Møde(r) 
 
 

2 Bestyrelsen 
• Leif Egeholm Nielsen udtræder pga udstationering 

Bestyrelsen leder efter et nyt bestyrelsesmedlem. 
• Arbejdsgrundlag for arbejdsgrupperne 

Grøn Gruppe: Leif 
Antennegruppe: Jesper 
Hjemmesidegruppe: Jesper 
Fælleshusgruppe: Martin 
Børnegruppe: Martin 
Klinkegruppe: Jacob 
Tennisgruppen: Martin 
Affaldsgruppen: Jacob 
Ombygningsgruppen: Jacob 
Grønningegruppe: Jesper 
 

3 J.K. Ejendomsservice 
• Traktor og fremkommelighed – info lagt på hjemmesiden 27 marts. Opfølgende 

runde gennemført af Martin og Leif 16 april. 
Breve fordelt til ca. 30 husstande. Der er allerede en del husejere der har taget 
aktion på beskæring af forhaven. Desværre er der også en del der ikke har. 
Sidste varselsbrev udformes og fordeles i løbet af weekenden. Hvis beboerne er 
i tvivl må de henvende sig, ellers bliver beskæring foretaget af gartner for 
husejerens regning. 

• Klipning af hækkene – inden Skt hans ? 
Vi trækker den lidt, da der i aftalen kun er én årlig klipning. 

• Udluftningslågen i gavlen på fælleshuset er gået i stykker. 
Jacob skriver til JK og får dem til at entrere med en tømrer. 
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Nr Emne 
• Der trænger til at blive brændt ukrudt. 

Jacob skriver til JK. 
• Der trænger også til at blive planet på boldbanen. 

Ekstra ydelse fra JK. Jacob tager kontakt. 
 

 Økonomi 
• Regnskab fra Fælleshuset – skal udføres og publiceres. 

Opgaven er givet til revisor, men endnu ikke udført. 
• Restancer 

ingen ☺ 
• Forberedelser til budget 2009-2010 – grupperne skal have besked så de kan gå 

i gang, Direkte besked til grupperne – hvornår er deadline, hvornår starter 
bestyrelsen budgettering (hovedemne for næste bestyrelsesmøde?). 
Input fra grupper inden 15.7. Afleveres skriftligt i postkassen ved 
varmecentralen. 

 
5 Beboerhenvendelser 

• For høj hastighed på Åvej. Der er blevet klaget over at der køres alt for stærkt på 
Åvej, som er omfattet af max. 40 km i timen. 
Leif sætter opslag på hjemmesiden. 

• Klipning af hæk mod Kalvehaven.  
Jacob har kontakt til kommunen. 

• Flere henvendelser om problemer med kloakledningerne.  
Det er et stigende problem med defekte kloakledninger. Som nævnt tidligere 
opfordres alle husejere til at sikre at de har dækning for stikledninger i deres 
husforsikring. 

• Ønske om papirudgave af referater. 
Som tidligere nævnt kan bestyrelsen ikke påtage sig denne ekstra opgave. 
Naboerne bedes hjælpe hinanden, hvis nogen savner papirudgaver. Bestyrelser 
nævner det i årsberetningen med opfordring til at få en venlig nabo til at hjælpe. 

 
6 Større vedligeholdelsesarbejder 

• Skorstenen på fælleshuset er efterhånden i så dårlig forfatning at den er til fare 
på grund af nedfaldende stykker sten. Tilbud på renovering 250.000, nedrivning 
koster ca. 125.000. 
Bestyrelsens holdning er at skorstenen bør fjernes. Emnet skal diskuteres med 
ombygningsgruppen og givetvis skal kommunen også konsulteres. 

 
7 Grønne områder / fællesarealer 

• Grøn gruppe arbejder på prioriteringsliste for næste års arbejder. 
• Grøn gruppe igangsætter selv småopgaver inden for rammerne af det 

resterende beløb på dette års budget. 
• Der er anskaffet ny bænk til miljøtorvet til beboernes store tilfredshed. 
• Grønningedagen blev afholdt 17.maj med stor deltagelse. Legehusene blev 

malet og træer/buske blev beskåret. Tak til alle der deltog!! 
 

8 Affaldspladsen 
• i.a.b. 
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9 Om- og tilbygningssager 

• Åtoften 62 
Møde med bestyrelse og ombygningsgruppen. Aftalt at alle sagsakter lægges på 
vores hjemmeside. 

• Øvrige 
Set i lyset af den verserende byggesag omkring Åtoften 62 har bestyrelsen 
besluttet at ekskludere Hans Lund fra ombygningsgruppen, da han 
repræsenterer bygherre i sagen. 
 

10 Fælleshus 
• Dørkarmen er endelig udbedret efter indbrud i december. 
 

11 Varme 
• Brunata skal snart foretage første årsaflæsning. 

Leif kontakter dem for en sikkerheds skyld. 
 

12 Vedtægtsgruppen 
• Status for tinglysning af de ændrede vedtægter? 

Leif har renskrevet de nye vedtægter, så de er klar til fremsendelse til 
kommunen. 
ATZ fremsender til kommunen. 

 
13 Antennegruppen 

• Intet at berette 
 

14 Hjemmeside 
• Ejerskab af domain? 
 

15 Eventuelt 
•  

 
 
Mødet sluttede 21.00 
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