
Referat af bestyrelsesmøde - Grundejerforeningen Emilsminde 

 
   29. maj 2022 kl. 10:00 – 12:00 

  Mødet blev afholdt hos Søren Stampe   

 

Ingen afbud 

Referat fra sidste møde blev gennemgået og godkendt 

 

1. Generalforsamling   

  

        Dagsorden blev gennemgået og godkendt af bestyrelsen. 

 Dagsorden sendes ud til medlemmerne 14 dage før jfr. Vedtægter §4 stk. 1 – sammen med  

regnskabet. Forinden udsendelse skal bestyrelsen tage stilling til budget for 2022-2023 og 

kontingent 2023-2024. 

 

Kontingentet er p.t. 1.800 årligt pr. parcel - og fordeles med 1200kr. som reelt kontingent og 

600 kr. som henlægges til investeringspulje.  

Der var forslag om en anden fordeling, således at der kun skal hensættes 400kr. til 

investeringspuljen.  

 

2. Økonomi m. v. 

   

- Status på kontingenter – Der mangler d.d. betaling fra 16 grundejere  

- Visa-dankort til vores konto – legitimation fra samtlige bestyrelsesmedlemmer skal tilgå 

banken. Vi afventer ny bestyrelse efter generalforsamlingen. 

.      Saldo på foreningens konto pr. 30. maj 2022 er kr. 235.948,82  

 

 

3. Omkostningsplan   

ingen ændringer i planen – der er derfor ikke udsendt ny til bestyrelsen 

Bliver opdateret efter generalforsamling. 

4. Bro og trappe   

Det blev drøftet, hvorvidt vi skal arbejde videre med belægning på alle trappetrin. Pris skal 

undersøges. Derefter tages endelig stilling. 

Trin købt hos et firma der hedder Niles Burcharth, de få trin der er monteret koster kr. 

4291.75. 

FTK undersøger, om broen kan stå ude om vinteren. Vi skal være opmærksomme på, der 

kan ske skade, når vandet stiger. Bølger og storm kan ødelægge brokonstruktionen – det vil 

betyde store omkostninger, dog har understellet stået ude hele året rundt uden at tage 

skade af storme og højvande, og at den står ude hele året rundt er noget, der vil glæde 

vinterbaderne. 

Punktet tages op og generalforsamlingen orienteres om vores betragtninger. 

  

5. Græs  

Niels Kæmpe slår græsset på de grunde, hvor ikke har foretaget græsslåning. Dette er 

meddelt i forårsbrevet.  

Det blev drøftet om forbud med græsslåning i fastsatte tidspunkter også skal gælde 

robotplæneklippere. Kræver vedtægtsændring.  



 

6. Dræn 

Vandet løber fortsat. Når der rodskæres, vil der komme ”belægning” inderst på rørene. NK 

meddelte, at der kun kan rodskæres 3 gange mere. Derfor kan det på sigt blive et stort 

økonomisk problem. 

Grunden er at der er plantet buske og træer over drænene, derfor er det vigtigt at 

grundejeren sørger for at holde væksten nede. 

 

 

Årsagen til problemstillingen er, at udsivning på mange grunde ligger for tæt på 

nedsivningsanlæg.  

Reglen er, at udsivning skal ligge 25 m fra dræn. Hvem kontrollerer det?  

Tidligere er der udfærdiget en plan – NK vil undersøge, hvor denne befinder sig.  

Der foreligger dog altid en byggetilladelse fra kommunen. Men reglerne skal overholdes.  

Derfor er det vigtigt at grundejeren undersøger, om der ligger dræn på hans grund, når han 

skal anlægge et nedsivningsanlæg. I øvrigt burde kommunen også kontrollere dette 

inden de giver byggetilladelse. 

7. Brønde  

Brønde på longvejen kontrolleres jævnlig af NK og Thers fra nabo grundejerforeningen 

-  

- 9.   Trappen - prøvebelægning trappetrin – udsat til senere vurdering (FK/NK) se punkt 4. 

-  

- 10.  Skraldestativer fællesareal - tømning og placering (SST) – status 

- De er flyttet – og arealet er rengjort. Tak for hjælpen til Marianne og Carsten. 

 

11. Træk i brønden på Huginsvej (NK) det løber stadig med vand  – Er behandlet under punkt 

6. 

 

- 12. Status på vedligeholdelsesaftaler Valhallavej (3-parts) og Longvejen (2-parts) (FTK/NK) 

  

- 13. Facebook og Hjemmeside www.emilsminde.info  (Tina A.) 

 

- Hvordan er vores hjemmeside programmeret – TA er i gang med at undersøge mulighederne.  

 

- Vi vil lade os inspirere af andre grundejeres sider (SST) men venter som nævnt med endelig 

stillingtagen. Skal vi have ny hjemmeside vil det naturligvis påvirke økonomien. (TA) 

 

- Der er pt. 93 brugere af foreningens Facebook  gruppe. 

-  

 

14. Eventuelt 

Planlægning af Sct. Hans 23. juni 2022 – Der afholdes møde den 29/5. Nærmere følger. Der     

var enighed om, at det var et fint arrangement sidste år.  

   

 

 

 

 Flemming Klitgaard 

http://www.emilsminde.info/

