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Fraværende bestyrelsesmedlemmer: 
Ingen 
 
 
 
 
 

Fraværende suppleanter: 
MW 
    

Dagsorden Beslutning 

1. Godkendelse af dagsorden 
 
 

Godkendt 

2. Info ved formanden LSK 
 
 

a) I forbindelse med den triste og tragiske ulykke på en af 
Pallisvejens stikveje har Lars afleveret en kondolencebuket til 
enkefruen. Denne blev modtaget med stor taknemlighed. 

b) Lars har afhentet hjertestarteren og er klar til at sætte denne i 
værk. 

3. Info ved kassereren BJA 
 
 

a) 141 husstande har betalt kontingent. Kontingentprisen fastsættes 
ved den årlige generalforsamling og er pt kr. 700. Regnskabsåret 
går fra 1. marts. 

b) Regninger på skilte, hjertestarter og udstyr dertil er betalt. 
 

 4. Status på vej forhold v/TEJ  
 
 

a) Som aftalt på sidste møde har Lars og Thomas fortsat et skriv 
vedr. vejforholdene under udarbejdelse.  

b) Bestyrelsen har - fra kommunen modtaget ”Beringsminde 
info” vedr. vejrenovering. Dette kan læses på hjemmesiden.   

c) Thomas og Lars orienterede om tiltag vedr. undersøgelse af 
rendestensbrøndenes forfatning mhb på at udarbejde en 
rapport. Grundejerne har ansvar for vedligeholdelse af 
brøndene. Bestyrelsesmedlemmer vil sørge for optælling af 
samtlige brønde på stikvejene. 

d) Anmodningen om fartregulering afvises af kommunen med 
den begrundelse, at der har været måleudstyr opsat. Dette 
har vist at den procentdel, der kører over dét man må, er 
rimelig og dermed ikke stor nok til at foranstalte 
fartregulering. Bestyrelsen er dog ikke enig i kommunes 
afgørelse, og vil fortsat arbejde for en fartdæmpning, så 
dialogen med kommunen fortsætter. 

e) Der forventes at blive fejet i hele området, når 
renoveringsarbejdet er færdiggjort. Bestyrelsen tager kontakt 
til affaldvarme. 

5. Status på opsætning af 
hjertestarter  
 

Opsætningen forløber planmæssigt og Jane og Lars arbejder videre på 
sagen. Nærmere info om demonstration og førstehjælpskursus følger 
umiddelbart efter den endelige opsætning. 

6. Status på opsætning af 
skilte 
 

Opsætningen er pt udfordret af en sand bunke.  Jane har hånd om 
projektet og sætter i værk snarest muligt.  

7. Procedure ved aflevering af 
velkomstbuket til nye naboer 
v/ JRN 

Lars og Jane udgør blomsterteamet og er ansvarlige for at der 
afleveres blomster til nye grundejere. Proceduren fortsætter uændret 
og iht referat af 20.02.2019.    

8. Skift af 
blomsterleverandør? Til AS 
Blomster, Brabrand 

Blomsterteamet er bemyndiget til at vælge blomsterhandler. Der kan 
være aktuelle årsager, der gør, at det ikke er praktisk muligt at handle 
samme sted hver gang, og dette er OK. 
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9. Drøftelse af et forslag om 
at fotografere og introducere 
nye beboere på Facebook 
ifm. aflevering af 
velkomstblomst v/JRN 

Blomsterteamet overvejer at spørge nytilflyttede grundejere om at 
lade sig fotografere til et foto, som kan lægges på Face-Book. Ved 
billigelse sættes dette i værk.   

10. Evaluering af antallet af 
bestyrelsesmøder 2019 
 

Der er afholdt 4 møder siden generalforsamlingen 2019. Frekvensen 
af møder fastholdes så længe vejrenovationen står på. Når denne er 
afsluttet, vil bestyrelsen på ny tage stilling til frekvensen af møder.  

11. Fastsættelse af datoer for 
møder i 2020 samt antal 
 

Bjarke sender forslag til datoer ud.  
Udgangspunktet er hver anden måned og der evalueres på det i 
august.  
Der er foreløbigt aftalt møder i februar (hvem er på valg), april 
(formøde til generalforsamlingen) samt maj (konstituerende møde). 

12. Fastsættelse af dato for 
generalforsamling 2020 
 

Torsdag den 23. april kl. 19.00. Lars står for bookning af lokaler. 
Nærmere info følger. 

13. Eventuelt  

 

 Intet at bemærke. 

Referent GBJ 
  
 

Initialer: LSK=Lars Stenholt Kirkegaard, BJA=Birgitte Juncher Andersen, BKJ=Bjarke Kjærhus 
Larsen, JRN=Jane Riis Nielsen, TEJ=Thomas E Jensen, LLS=Lene Lerbech Sørensen, GBJ=Gerda 
Brøchner Jørgensen, MW=Mark Walker, TAH=Torben Axel Hartmann  
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