
Referat fra møde i ”Fælles Grundejer Foreningen for Kratvejsarealet”  

(FGF-Kratvejsarealet) 

 

27. marts 2012, kl. 19.30, Kærlodden 107  

 
Deltagere:   Forening:  Kommentar: 

Birthe Rosenkrantz (BR)  Kærlodden  lodden@cool.dk 
Flemming Hansen (FH)  Kratlodden  kratlodden@hotmail.dk 
Helle Andersen (HA)  Parklodden  ebbe.andersen@mail.dk 
Steen Brogaard (SB) (Ref) Sølodden  s.brogaard@tdcadsl.dk 
Iben Christensen (IC)  Marklodden   tottesvin@hotmail.com 
 
Dagsorden 

1. Godkendelse af sidste referat  
2. Regnskab (FH)  

3. Bugtet 2012/2013 
4. Bestyrelsen. 
5. Eventuelt  
6. Næste møde 

1) Godkendelse af sidste referat:  
Tekst med farve skal undgås. Kontingentstigninger prsciseres tydligere. Regnskab og budget var ikke 
vedhæftet referatet. Med disse kommentarer blev referatet  godkendt. 
  
2) Regnskab: 

Det reviderede regnskab er rundsendt. 
Opkrævninger skal udsendes ultimo juni for at undgå negativ kassebeholdning ved betaling af 
græsslåning 
 
3) Budget: 
Budgettet for 2012/2013 blev underskrevet af alle foreningerne og er vedlagt dette referat 
Hjemmeside: Det blev besluttet at opretholde domænet, men opsige vedligeholdelsen af hjemmesiden. 

Det blev besluttet at en ”Netbank aftale” er for dyr og droppes. 
 

Med de udgifter der kommer blandt andet med asfalt belægning rydning og beskæring af træer og buske 
samt stigende udgifter på andre poster, blev følgende aftalt: 
Kontingentstigning på kr. 50,00 pr parcel i 2012 beløbet stiger fra 235,00 til 285,00 
Kontingentstigning på kr. 50,00 pr parcel i 2013 beløbet stiger fra 285,00 til 335,00 

Det samlede overskud på budgettet andrager kr 1.230. 
 
4) Bestyrelsen: 
Der vil efter de kommende generalforsamlinger være en personudskiftning i bestyrelsen. 
 
5) Eventuelt: 
Der er kommet et tilbud på studsning og rydning af træer langs stien ved boldbanen (Bane 1) på kr. 

3000,00 primært på leje af flismaskine og bortkørsel. Alt arbejde er frivilligt. Dette blev aftalt med 
stemmerne 4-1. Parklodden var imod, idet man ønskede en samlet aftale for hele stien. 
Det blev aftalt at SB skulle lave et forslag til arbejder der skal tages beslutning om før der kunne tages 
beslutning. Planen skal foreligge 3. april 2012. 

  
Lys på sti afregnes med Parklodden Forbrug:  maks 3.200 timer 4 lamper 40 VA = 512 kWh pr år. 
 

Kratlodden: Intet. 
 
Parklodden: Regning for lys på sti for fire år afventes. Brev for ønske om nedskæring af træer blev 
afleveret. 
 
Marklodden: Intet. 

 
Sølodden: Der skal ses på vinkler i alu profilerne i håndboldmålene på boldbanen på følles arealet. 
 
Kærlodden: Intet.  
 
5)Næste møder:  

10. oktober Kratloddens Fælleshus, kl. 19:30 

13. mar 2013, Markloddens fælleshus, kl. 19:30 
 
Steen Brogaard 

 


