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Referat af bestyrelsesmøde den 13. marts 2008 hos Anne . 
 
Til stede: Allan Lillelund - nr. 17 
  Anne Pontoppidan - nr. 36 
  Ole Tange - nr. 24 (referent) 
 
Afbud:  Hanne Holm Hjortshøj - nr. 41 
 
 
1. Godkendelse af referat 
Ingen bemærkninger. 
 
2. Meddelelser fra bestyrelsen. 
Ingen bemærkninger. 
 
3. Status på bestyrelsens arbejde. 

a. Vejsyn 
Der er endnu ikke indkaldt til vejsyn. 
Allan sikrer at indkaldelsen kommer til ham. 
 
b. Kontakt til kommunen 
Allan har meddelt adresseændring i kommunen. 
 
c. Stillevej 
Anne undersøger status for sagen i Hummeltofteskolens skolebestyrelse den 27. marts 
2008. 
Allan har kontaktet kommunen telefonisk med hensyn til den defekte pullert ved 
Abildgårdsvej; men det skal være skriftligt. Ved den skriftlige henvendelse nævnes også 
hundeposeholderen (smadret ved nytår), en gammel cykel og afklippede grene på den 
grønne sti. 
 
d. Arkiv 
Ingen bemærkninger. 
 
e. Nye beboer på Kongestien 
Ole havde lavet et oplæg til en velkomstmappe. 
Efter enkelte tilføjelser blev det godkendt, og det blev aftalt at Ole mailer filerne til Allan. 
Allan printer det ud og giver et eksemplar til de nyeste beboere (nr. 4 og 72.). 
 
f. Foreningens arrangementer 
Der er inviteret til ’Tour de Kongestien’ den 6. april 2008. 
 
g. Snerydning. 
Ingen bemærkninger. 
 
h. Større fremmøde på generalforsamlingen. 
Med lidt forsinkelser havde alle sendt forslag frem. Forslagene blev drøftet og resultatet 
ses under punkt 5. 

 
4. Renoveringer/ombygninger på Kongestien. 
Allan havde gransket vejreglerne, og det er ikke bestyrelsens rolle, at reagere på og dermed 
behandle eventuelle ulovlige byggerier. 
Der står ikke noget i vejreglerne om carportes afstand til skel. 
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5. Generalforsamling 2008. 
Det blev aftalt, at afholde generalforsamlingen torsdag den 24. april 2008 kl. 18.00 på 
Skovtofte Seminarium. Anne reserverer lokale og bestiller mad hos kokken. 
 
Der var flere forslag til underholdning. Valget faldt på øl-smagning. Ole finder nogen, der kan 
fortælle om øl – eventuelt nogen fra et mikrobryggeri. 
 
Tidsplanen er kort: 
18.00 Generalforsamling 
18.30 Ølsmagning 
19.00 Spisning 
 
Dagsordenen er givet af vedtægterne, og forslag skal være formanden i hænde inden den 1. 
april. Der var følgende bemærkninger til punkterne: 

1. Valg af dirigent. Anne spørger Søren fra nr. 37. 
2. Formandens beretning. Allan har styr på punktet. 
3. Fremlæggelse af revideret regnskab. Anne har styr på punktet. 
4. Forslag til behandling. Der er endnu ikke kommet forslag fra grundejere. Bestyrelsen vil 

tage emnet ’Dræbersnegle’ op. 
5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 
6. Valg af formand. Allan er ikke på valg. 
7. Valg af øvrig bestyrelse. Alle genopstiller. 
8. Valg af revisorer. 
9. Nedsættelse af udvalg. Fastelavn, vejfest, snerydning, loppemarked, Tour de 

Kongestien,  
10. Eventuelt. 

 
6. Eventuelt 
Ingen bemærkninger. 
 
Næste møde: 
Næste møde afholdes umiddelbart inden generalforsamlingen. Datoen er endnu ikke fastsat. 
 
 
 


