
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 
DATO Onsdag, den 29. januar 2014  GRUNDEJERFORENINGEN 

DANSBORG VILLABY 

2650 HVIDOVRE 

 

 

 

 

STED Hos Knud Sørensen  

INDKALDT AF Anita Ebbing  
REFERAT AF Knud Sørensen  

DELTAGERE Anita Ebbing 

Ebbe Bay 

Flemming Pedersen 

Knud Sørensen 

 

 

FRAVÆRENDE Hans Erik Jonsson (afbud) Johnny Høj  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

    
 
 
Dagsorden 

1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN. 

2 GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE BESTYRELSESMØDET DEN 19. JUNI 2013 

3  MEDDELELSER 

4 ØKONOMI VED KASSEREREN 

5 FASTELAVNSFEST DEN 2. MARTS   

6 GENERALFORSAMLING DEN 25. MARTS 2014 

 7 OPFØLNING FRA BESTYRELSESMØDET DEN 19. JUNI 2013 

    A PROTOKOLLEN 

          B  HJEMMESIDEN 

    C VEJUDVALGET SIKKER SKOLEVEJ 

8  GRAVEARBEJDET SOM PT ER I GRUNDEJERFORENINGEN 

9. EVALUERING VEDRØRENDE SOMMERFESTEN 

10 EVENTUELT 

 

 
 
 

 1       Godkendelse af dagsorden 

Punkt 7D Velkomstfolder udgik 

 

2  Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

             Referatet godkendtes   

3 Meddelelser 



 Ebbe oplyste, at førstehjælpskurset var blevet aflyst, fordi der kun var tilmeldt to. 

 Han mente at det var fordi juni måned var en dårlig måned at holde det i.  

 

4 Økonomi ved kassereren 

 Knud udleverede det reviderede årsregnskab der viser et overskud på kr. 8168 

 mod et budgetteret underskud på kr. 11.200. Det skyldes at kursus i hjertemas

 sage og vejfeste i sommers ikke blev gennemført.   

 

 Der udestår stadig en kontingentbetaling og fem har først betalt efter rykkere. To 

 af dem står stadig noteret for rykkergebyret.  

 

 Budgettet for 2014 blev behandlet med følgende ændringer i forhold til 2013: Kon-

 tingentet sættes til 0 kroner. Generalforsamling, der i år byder på middag, sættes 

 til 2.500 kroner, der afsættes et beløb til vbejfest på 15.000 kroner. Resultatet bli

 ver et underskud på 21.290 kroner.  

 

5 Fastelavnsfest den 2. marts  

 Der holdes fastelavnsfest den 2. marts mellem klokken 10 – 13 på den blinde 

 ende af Dansborg Alle. Flemming indkøber tønder og slik m.v. Der inviteres både 

 børn og voksne, og hvis der er tilmeldinger til det købes der en tønde til børn i al

 deren 0-12 år og en anden til større børn og voksne. Invitation udsendes på vores 

 hjemmeside og manuelt i weekenden 22/23. februar. Tilmelding er senest den 27. 

 februar til Flemming.   

 

 6 Genralforsamlingen den 25. marts 2014 

 Inkaldelsen til generalforsamling udsendes senest den 10. marts. Generalforsam-

 lingen holdes I Stadionrestauranten og der bydes på stegt flæsk og persillesovs til 

 deltagerne. Spisningen finder sted klokken 18 og selve generalforsamlingen be-

 gynder klokken 19. Da sidste frist for opgivelse af antal deltagere til spisning er 

 den 10. marts udsendes indkaldelsen til generalforsamling og deltagelse i fa-

 stelavnsarrangemenet sammen i weekenden 22/23. februar. Tilmelding til 

 spisning skal ske til vores mailadresse eller til Anita senst den 9. marts.  

 

 Alle er på valg. Knud skriver udkast til beretning, indeholdende nogle tanker om 

 den fremtidige drift af foreningen. 

 

7  Opfølgning på bestyrelsesmødet den 19. juni 2013  

 Der var ikke nyt om hvilke arkivalier, der er afleveret til lokalarkivet. Ebbe og Knud 

 har opgaven. 

 Flemming har lagt hjemmesiden om til et nyt design, som er ved at være helt på 

 plads. Det ser meget lovende ud og har flere funktioner end den gamle.  

 Flemming oplyser, at Dansborgskolen holder en meget lav profil på Sikker Skole

 vej. Sagen stilles i bero indtil vejene er tilbage i den vante form.    

 

8 Gravearbejdet som pt er i grundejerforeningen 

 Gravearbejdet i forbindelse med nedlægning af fjernvarmekabler har medført be-

 tydelige gener for beboerne og vejene forekommer at være beskadiget meget på 

 grund af  skiftene mellem frost og tø. Vi afventer at skaderne bliver udbedret. Der

 efter inspicerer vi området og foretager eventuelt henvendelse til kommunen.  

 

9. Evaluering vedrørende sommerfesten 

 Udskydes til næste møde fordi Hans Erik var fraværende.  

 



10. Eventuelt 

 Næste møde fastsættes efter generalforsamlingen såfremt der ikke fremkommer 

 noget ekstraordinært forinden.  

 


