
Referat fra Bestyrelsesmøde d.29.oktober 2019 
Sted: Pallisvej 36/ Lene Lerbech 
Klokkeslæt: kl.19.30 - 22 
Fremmøde: Lars Stenholt Kirkegaard, Bjarke Kjærhus Larsen, Jane Riis Nielsen, Thomas E 
Jensen, Gerda Brøchner og Lene Lerbech  
Afbud: Torben Hartmann, Birgitte J Andersen 
Referent: Lene Lerbech 
 

1. Valg af dirigent 
Thomas E Jensen 

2. Status hjertestarter projektet v Lars. Opfølgning på beslutninger fra referat af 14/8 
2019 

Jane og Thomas undersøger og hyrer en arbejdsmand, der kan udgrave hul samt trække 
elkabel fra huset, Hyrdedamsvej 19 og frem til der, hvor hjertestarter skal placeres. Jane og 
Thomas koordinerer med Lars ift elektriker. Lene kontakter Stefan fra firmaet MediDyne mhp 
demonstration af hjertestarter. Stefan foreslår, at denne finder sted ifm næste 
generalforsamling i april 2020. 

3. Status nabo- og legende børn skilte v Jane  
Opfølgning på beslutninger fra referat af 14/8 2019 
Birgitte har ansøgt kommunen om tilladelse til opsætning af nabo- og legende børn skilte. 
Jane er kontaktperson til arbejdsmand mhp. opsætning af skilte 

4. Status vejrenovation, herunder hvornår skal stikvejene beslutte sig for hvilken model 
de ønsker ifm renovering  v Thomas 

Hvordan skal bestyrelsen understøtte den videre proces? Der efterspørges nærmere 
retningslinjer fra vejformænd. 
Skal der være et møde mellem bestyrelsen og vejformændene?  
Skal den enkelte stikvej selv finde ud af priser på asfaltering af vej, fortovsrenovering, 
kanstene etc.? Skal den enkelte stikvej selv oprette vejlaug?  
Thomas udarbejder et skriv, hvor de centrale punkter ifm vejrenoveringen opsummeres, og 
hvor der tillige vil indgå anbefalinger fra bestyrelsen vedrørende harmonisering af vejene i 
Beringsminde. Skriv vil kunne findes på Beringsminde hjemmeside, når det er udarbejdet 

5. SMS service v Mark 
Mark er igang med at undersøge muligheden for oprettelse af SMS service for beboerne i 
Beringsminde grundejerforening. Tanken er at denne SMS service blot skal omfatte 
servicebeskeder, fx nyt om container etc.  

6. Opfølgning på rundvisning i de nye kollegiebygninger v Birgitte 
Punktet udsættes til næste gang 

7. EVT 
Bjarke orienterer om et nyt tilbud fra snerydningsfirmaet, bestyrelsen accepterer et nyt 
rådighedsgebyr på kr.1875 årligt 
Lars orienterer om at kontrakten med G4S er fornyet, der er en prisstigning på kr.230 årligt. 
Opsummerer tillige emner til næste Beringsminde-nyt 
Jane ønsker at lave reminder opslag på Facebook fx om container mm 
Bestyrelsen foreslår, at affaldscontainer forsøgsvis bliver stående 1 uge ifm. påske, 
Sct.Hans samt efterårsferie fra 2020. Bjarke undersøger pris herpå og såfremt denne er 
acceptabel effektueres det.  



Bestyrelsen diskuterer mailkultur medlemmerne imellem. Lars ønsker som formand at være 
med på alle mail, de enkelte medlemmer må vurdere, hvem mails skal rettes til og om alle 
nødvendigvis skal have mail om alting 
På næste bestyrelsesmøde i december skal fastsættes dato for generalforsamling i april 
2020 


