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Bestyrelsesmøde den 14. maj 2019 

 

Til stede fra bestyrelsen var: 

Mia Vergo 

Gunnar Rasmussen 

Anne-Mette Andersen 

Merete Jørgensen  

Henrik Dencker 

 

 

1 KONSTITUSION 
Bestyrelsen konstituerede sig således: 

Gunnar Rasmussen formand 

Henrik Dencker kasserer 

Merete Jørgensen sekretær 

Gunnar Rasmussen repræsentant i GF Borupgård sammen med Mia Vergo 

 

2 UNDERSKRIFT REFERAT GENERALFORSAMLING 

Merete Jørgensen fremsender scannet underskriftsside af referatet til Gunnar Rasmussen. 

 

3 UDVALG OG GRUPPER 

Anne-Mette Andersen tilsynsførende Fælleshuset. 

Mia Vergo Haveudvalget. 

Jakob Fogsgaard og Poul Hilbert Tennisudvalget. 

Rikke Lenchau og Mette Rørdam Festudvalget. 

Mogens Arndt Renovationsudvalget. 

Max Sørensen og Nils Dræbye Hjertestartergruppen. 

Max Sørensen Rottespærrergruppen. 

 

4 DELTAGELSE I BESTYRELSESMØDER 

Det blev aftalt, at suppleanterne indtil videre ikke indkaldes til at deltage i bestyrelsesmøderne. 

 

5 TENNISBANEN 

Gunnar Rasmussen oplyste, at tennisbanen bliver benyttet mere og mere. Der er indgået 5 eksterne aftaler 

med beboere i Masten Sprydet for 1 år. Det er dejligt, at banen nu bruges mere, og at der er meget positive 

tilbagemeldinger fra spillerne om banen. 

 

6 HJERTESTARTER 

Gunnar Rasmussen kontakter Max Sørensen fra hjertestartergruppen og beder gruppen om at indhente 

tilbud på indkøb og opsætning af hjertestarter på Fælleshuset.  
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7 ROTTESPÆRRER 

Gunnar Rasmussen kontakter Max Sørensen, og beder ham om at indhente tilbud på opsætning af de 3 

rottespærrer, som blev besluttet på generalforsamlingen. Derudover skal Max Sørensen indhente tilbud på 

serviceaftale på de 4 rottespærrer. 

 

8 HENVENDELSE FRA STAGET 10 

Bestyrelsen har modtaget en henvendelse fra ejeren af Staget 10, som har bedt om at få oplyst, hvilken 

registrering, der er foretaget på hans ejendom af udvalget for bevarelse af bebyggelsens karakter og 

udseende. Det blev aftalt, at Merete Jørgensen kontakter medlemmerne af det tidligere udvalg for at aftale, 

hvorledes de indsamlede informationer kan udleveres til de enkelte husejere.  

 

9 EVENTUELT 

Bestyrelsen har besluttet at afholde et intromøde 2 gange om året for ny indflyttere i stedet for som nu at 

byde dem velkommen med et par flasker vin og en velkomstskrivelse. Intromøde for de beboere, som har 

overtaget ejendomme fra 1. januar 2019, bliver afholdt den 11. september kl. 19 i Fælleshuset.  

Gunnar Rasmussen orienterede om et møde, som har været afholdt i GF Borupgård vedrørende den nye 

affaldsordning. Der synes at være tilslutning til fælles indkøb af nedgravede løsninger i alle foreningerne 

under GF Borupgård. Foreningerne melder tilbage inden 1. juni 2019. Mogens Arnt er tovholder på 

projektet. 

Bestyrelsen gennemgik estimerede udgifter til ad hoc. opgaver for de grønne områder. 

Gunnar Rasmussen og Merete Jørgensen oplyste, at de på den ordinære generalforsamling i 2020 ikke ønsker 

genvalg til bestyrelsen.  

  

Datoer: 

Havedag den 26. maj 2019 kl. 9.30 

Næste bestyrelsesmøde den 18. juni 2019 kl. 19 

Intromøde for ny indflyttere, se punkt 9 ovenfor, den 11. september 2019 kl. 19 

 

 


