
Referat af konstituerende møde i grundejerforeningen Beringsminde  
 
Sted: Pallisvej 36/Lene Lerbech 
Dato: 14.maj 2019 
Klokkeslæt: kl. 19.30-22 
Fremmødte: Lars Stenholt Kirkegaard, Jane Riis Nielsen, Birgitte Juncher Andersen, Bjarke 
Kjærhus Larsen, Gerda Brøchner Jørgensen, Mark Walker, Torben Axel Hartmann, Lene 
Lerbech 
Afbud: Thomas Eskild-Jensen 
Referent:  Lene Lerbech  
 
Dagsorden: 
I.Valg af dirigent 
Lars, formand 
  
2 
Velkomst nye medlemmer/suppleanter  
       i) forventningsafstemning 
      ii ) årligt heldagsmøde  
      iii ) mødedatoer prioritet 
      iiiii) næste møde d....? 
      iiii) ny referent 
 
Nye medlemmer (Gerda) og suppleanter (Torben og Mark) i bestyrelsen blev budt velkommen af 
formanden.  
Der blev afklaret forventningsafstemning blandt de fremmødte. Rollefordeling mht 
igangværende/kommende aktiviteter blev afklaret. 
Det blev besluttet, at der afholdes bestyrelsesmøder i efteråret hveranden måned, fremfor 
heldagsmøde. Møde i flg. måneder: august, oktober, december. Bjarke opretter doodle og alle 
opfordres til at afgive stemme indenfor få dage. Efter et halvt år evalueres, om denne måde 
indfrier forventninger om mere flow på møderne.  
Lene har meldt sig som referent for det næste år 
 
3 
Igangværende emner: 
a) Status bom på Pallisvej (Birgitte / Marianne) 
Bom opgives sandsynligvis, i stedet ønsker de to matrikler ved stikvejens indgang fra 
Hejredalsvej at vejen lukkes. De involverede parter arbejder videre herpå 
 
b) hjerte starter /lene  
Lene har kontakt med firmaet Medidyne. Mark og Lene finder tidpunkt, hvor de kan mødes med 
forhandler og få et uforpligtende tilbud. Firmaet har netop opsat mange hjertestartere for 
Hjerteforeningen 



 
c) status på Vejskilte (Nabohjælp - legende børn)/Jane  
Skilte forventes opsat ved indfaldsvejene i Beringsminde inden sommerferien 
 
d) indbrudsekspert/nabohjælp/Jane 
Jane tager kontakt til ekspert mhp et møde d. 21/8 - minimum fremmøde skal være 20 personer. 
Det vurderes, at dette er realistisk. Det vil blive annonceret i Beringsminde Nyt samt på 
Facebook  
 
e) status - Deklaration (Marianne & Thomas) 
Lars undersøger hvor langt Thomas er med regelsæt for Beringsminde. Regelsættet er ikke 
lovfæstet som deklaration, men kan ses som et udtryk for hvordan Beringsminde præsenterer 
sig fx for nye tilflyttere 
 
f) status hajtænder/Pallisvej 
Birgitte og Thomas tager kontakt til kommunen mhp. videre tiltag 
 
4 
renholdelse af stamveje, samt reparation af støj/lydmur ved Hvedebjergvej/Edwin Rahrsvej - 
mail fra Poul Fusager, Hvedebjergvej 60 
Alt om vedligeholdelse af stamveje ligger nu på hjemmesiden, så alle interesserede kan læse 
mailkorrespondancen med Bestyrelsen og kommunen 
Lars kontakter P Fusager for videre opfølgning  
Jane går videre med støj/lydmurs problemerne 
 
5 
Beringsminde Nyt - produktion/Jane  
Jane tager sig af det redaktionelle, Lars skriver lederen, Bjarke arbejder videre med en 
skabelon, hvor det skal lette arbejdet for Jane. Forside og bagside forventes bibeholdt.  
Udgivelse af bladet vil ske 2 gange årligt 
 
6 
Stikveje - koordinering ift asfaltering 
Punktet udsættes til Thomas kan deltage 
 
7 
Årslev – vej reparation/lene 
Lene kontakter Thomas for opfølgende spørgsmål 
  
8 
Træfældning  
Blot til orientering: der henvises til kommunens retningslinjer for dette 
 



9 
Evt.  
a) Fra generalforsamlingen: SMS tjeneste for Beringsminde blev drøftet. Mark arbejder videre 
med det, herunder kontaktes Rune på Pallisvej 
 
b) Bjarke foreslår, at vi i bestyrelsen arbejder på et lukket drev, hvor alle kan rette fx referater 
mm, inden det lægges på Beringsminde hjemmeside. Bjarke rundsender materiale  
 
c) Lars orienterer om, at Thomas har et møde med kommunen d. 7/6 vedrørende veje 
 
d) Thomas arbejder på udgivelse af et årshjul for bestyrelsens arbejde 
 
e) Birgitte undersøger med banken om kontingent kan betales via MobilePay fremadrettet 
 
f) det blev foreslået at bestyrelsen skal have en ansvarsforsikring - Lars går videre hermed 
 
 


