
   

        
 

Side 1 af 5 
Grundejerforeningen Vesterengen, Kolt 

 
Bestyrelsesmøde 

d. 04.03.21 kl. 19.15 
(Afholdes virtuelt) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



   

        
 

Side 2 af 5 
Grundejerforeningen Vesterengen, Kolt 

Dagsorden         

 

1. Protokol fra sidste møde 
 

2. Generalforsamling 
- Forberedelse til generalforsamling, valg af medlemmer til bestyrelsen, fastsættelse 
af dato, udsendelse af regnskab, dagsorden og lign. – Alle 
Lokaler – Helle 
 

3. Ansvarsområder – Status på områderne 
- Græsslåning 
- Grønne områder (blomsterløg langs veje, efterårs projekt) – Kim 
- procedure for snerydning, og gennemgang af sidste regning – Kim 
 

4. Årshjul 
- Gennemgang – Kim 
- Snerydning – Kim 
 

5. Økonomi 
- Status – Bente 
-Budget – Bente/alle 
 

6. Fællesrådet 
- Status – Hans Karl 
 

7. Legeplads og P-plads 
- Syn på legeplads – Helle 
- Asfaltering af P-plads – Hans Karl.  
 

8. Overtagelse af volden/tinglysning af rækkehuse på TH 162 
- Status – Kim og Hans Karl 
 

9. Udskiftning af fjernvarme, status – Kasper og Hans Karl 
 

10. Henvendelse fra medlemmer 
Diverse henvendelser – Kim 
 

11. Problematik med overskridelse af skel 
- Opfølgning – hvordan fremstiller vi det på generalforsamling? – Kasper 
 

12. Evt.  

 
  



   

        
 

Side 3 af 5 
Grundejerforeningen Vesterengen, Kolt 

Referat  
 
Tilstede: Hans Karl Christensen (HK), Bente Ebbesen (BE), Allan Laxby (AL), Helle Buhl (HB), 
Kim Kristiansen (KK), Annette Grosen (AG), Kasper Bach (KB) (referent) 

 
Ad. 1 - Protokol fra sidste møde 

- Intet at bemærke. 

 
Ad. 2 – Generalforsamling 

- KK udarbejder brev til tryk som indeholder godkendt regnskab, budget samt 
bestyrelsesberetning. Brevet sendes til alle medlemmer medio marts. 

 
Ad. 3 - Ansvarsområder – Status på områderne 
 

Græsslåning 
 

- Intet at bemærke 
 
Grønne områder (blomsterløg langs veje, vildt bed) 
 

- Der arbejdes videre med beplantning af blomsterløg langs veje. 
 
Procedure for snerydning, og gennemgang af sidste regning 
 

- KK afventer svar fra Mørup vedrørende sidste regning. 
 

Ad. 4 – Årshjul 
 

Gennemgang 
 

- Intet at bemærke 
 
Snerydning 
 

- Intet at bemærke 

 
Ad. 5 – Økonomi 

Status og budget 
 

- Budget og regnskab godkendt af bestyrelsen. 

 
 



   

        
 

Side 4 af 5 
Grundejerforeningen Vesterengen, Kolt 

 
Ad. 6 – Fællesrådet 

 
Status 
 

- Intet at bemærke 
 

Ad. 7 - Legeplads og P-plads 
 

Syn på den gamle legeplads 
 

- Ved den gamle legeplads er legepladsudstyr hvor der er sand som faldunderlag, i så dårlig 
en stand, at det skal nedrives. Der indhentes tilbud på nedrivning af det samt priser på nyt 
som erstatning for det gamle. Derudover undersøges muligheden for opsætning af ny 
shelter med bålplads. 
 
Asfaltering af P-pladser 
 

- Afventer tilbudsindhentning fra entreprenører på asfalteringen af P-pladser. 
 

- Afventer svar fra Aarhus Kommune angående økonomisk tilskud til asfaltering med nyt 
slidlag på stien langs med boldbanen/regnvandsbassinet. 

Ad. 8 - Overtagelse af volden/tinglysning af rækkehuse på TH 162 
 

Status 
 

- Arbejdet med tinglysningen af rækkehusene på TH 162 Pågår.  

 
Ad. 9 - Udskiftning af fjernvarme 
 

- Aarhus Fjernvarme har opstartet anlægsarbejdet med udskiftningen af fjernvarmerør. Der 
er udsendt nyt brev med revideret tidsplan til de berørte medlemmer af 
Grundejerforeningen. 

Ad. 10 - Henvendelse fra medlemmer 
 

- KK har sendt en forespørgsel til Bering Kirke angående beskæring af de træer, der rager 
ind over rækkehusene. 

Ad. 11 - Problematik med overskridelse af skel 

- Forberedes til næste generalforsamling. 

 
 



   

        
 

Side 5 af 5 
Grundejerforeningen Vesterengen, Kolt 

Ad. 12 - Evt. 

 
- Der indkaldes til nyt bestyrelsesmøde mandag den 21. juni Kl. 19.15. 

 


