
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE den 13. Oktober 2021
I GRUNDEJERFORENINGEN REEDTZHOLM

Tidspunkt: 19:00
Sted: Online

Tilstede: Martin Almosetoft (MA), Lise-Lotte Elming (LE), Lars Jakobsen (LJ), Simon Hoff
Kunze (SHK)

FASTE ORIENTERINGSSAGER

1. Foreningens økonomi

Foreningskonto 129.782,77
Vejfondskonto 525.427,09

2. Nyt fra Det Grønne Udvalg
Der bliver udarbejdet informationsmateriale der udleveres til nye grundejere,
herunder med information om Det Grønne Udvalg, henvisning til hjemmeside
mv.

Udvalget ønsker at etablere et insekthotel ved molokkerne.

Det undersøges om der kan udlægges grus til markfirben, kommunen er
indstillet på at kigge på egnede steder. Vi får besøg af Agronom og
specialkonsulent fra Center for Plan og Miljø den 25/10.

Der ønskes genetablering af beplantning ved busstoppested. Bestyrelsen er
positivt indstillet overfor genetableringen så længe det ikke er til gene for trafik
(udsyn).

3. Nyt fra Pumpelauget
Der har været generalforsamling i pumpelauget. Det blev besluttet at der ikke
opkræves kontingent i år, det drejer sig om cirka 4.950 kr.
Derudover er der intet nyt.

4. Nyt fra Fællesudvalget
Intet nyt.



ØVRIGE SAGER

1. Vejudvalg
Vi indsender en ansøgning om at den nuværende anbefalede hastighed på 30
km/t ændres til en grænse i stedet for en anbefaling, da der er flere der kører
væsentligt over den anbefalede hastighed. Der er bevilget 1.000 kr hertil.

2. Udstykning fra Reedtzholmgården
Vi vil starte en dialog med ejerne af de nyligt udstykkede grunde.

3. Nyt bestyrelsesmedlem
Vi har henvendt os til de to bestyrelsessuppleanter og afventer svar.

4. Ny Lokalplan
Vi afventer at en revideret lokalplan kommer i offentlig høring.

5. Hjemmeside
Der igangsættes arbejde med at gøre hjemmesiden mere overskuelig og sikre
at alle relevant oplysninger er let tilgængelige, samt at al information kun
findes ét sted på hjemmesiden.

6. Eventuelt
Bestyrelsen har bevilliget det nødvendige beløb til indkøb af træbeskyttelse til
de eksisterende borde og bænke ved bådebroen så disse kan holde nogle år
endnu. Bestyrelsen udfører selv arbejdet.

7. GF 2022
Søndag 8. Maj 2021, kl 10.00.

INDKOMMEN POST

Mail fra R49, 4. Oktober 2021
1. Manglende udsendelse af referat fra bestyrelsesmøder

Sekretæren har ikke været opmærksom på, at der ligger en beslutning
fra tidligere om at referater udsendes pr mail. Dette vil naturligvis ske
fremover. Alle referater er tilgængelige på foreningens hjemmeside.

2. Huller på stikveje
Hullerne vil blive udbedret.

NÆSTE MØDE
Søndag d. 9. Januar kl. 11.00 hos LE.


