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Side 2 af 3 
Grundejerforeningen Vesterengen, Kolt 

Dagsorden 

 

1. Protokol fra sidste møde 

2. Status på igangsatte opgaver 

a. Legeplads 

b. Fortov 

c. Hjemmeside 

d. Dræn 

e. 5 årsplan 

3. ”Daglig drift” – hvem gør hvad? 

a. Kontakt fra medlemmer 

b. Kontakt fra samarbejdspartnere 

c. Indkaldelser til bestyrelsesmøder/generalforsamling 

4. Årshjul 

5. Konsekvens af, at suppleanter får referater fra bestyrelsesmøder 

6. Sankt Hans 

7. Nye fodboldmålnet 

8. Sprøjtning mod ukrudt i vejkanter 

9. Evt. 

 

Til stede: Helle Buhl (HB), Annette Grosen (AG), Kim Kristiansen (KK), Søren Rose Lybek 
(SL), Allan Laxby (AL) og Claus Pedersen (CP). 
Fraværende med afbud: Kasper Bach Nielsen (KN). 

  



Side 3 af 3 
Grundejerforeningen Vesterengen, Kolt 

Ad 1. Referat fra 13.3.19 blev godkendt. 

 

Ad 2. Legeplads: Forslag 2 er valgt, med mulighed for udbygning. KK foreslår et 
”roterende” element – så den spænder bredere aldersmæssigt. 

Fortov: Tommy’s Totalservice starter 25.5.19 – der kommer nærmere oplysninger ud på 
Facebook. 

Hjemmeside: En ny og mere overskuelig hjemmeside er på vej – ca. om 3-4 uger. 

Dræn: KN og AL arbejder videre med sagen – der indhentes pris på evt. 
ingeniørundersøgelse. 

5 års plan: SL fremlagde det foreløbige arbejde med planen – det er et stort og 
omfangsrigt arbejde. Der arbejdes på et medlemsmøde i september. 

 

Ad 3. Kontakt fra medlemmer: Der svares fra det ”udvalg”/ den person der er nærmest 
involveret. 
Kontakt fra samarbejdspartnere: Der svares fra det ”udvalg”/ den person der er nærmest 
involveret. 

Indkaldelser til bestyrelsesmøder/generalforsamling: Sekretæren laver indkaldelser. 

 

Ad 4. Intet nyt. 

 

Ad 5. KK forespørger suppleanter ang. interesse for referater. 

 

Ad 6. Annette arbejder videre med Sct. Hans – og beder den øvrige bestyrelse om hjælp, 
hvis der er brug for det – Sønderholm inddrages også i arbejdet. 

 

Ad 7. Vi køber nye målnet til fodboldbanen – i samarbejde med Sønderholm. 

 

Ad 8. AL vil undersøge evt. alternativer. 

 

Ad 9. Intet under evt. 

 


