
”Grundejerforening Ravnekærlund I”

Referat af møde 10. maj  2010

Deltagere: Lasse Pedersen (LP)
Jonas Kragslund (JK)
Christian Wedsted (CW)
Mathilde Kihl Kellermann (MK)
Claus Bayer (CB)
Carsten Fallesen (CF)

Afbud fra: Axel Bülow (AB)
Rameesh T. Sambanther (RS)
Viggo Hoseassen (VH)

Ordstyrer:  
Referent: MK

Referentliste
Dato 10. maj

2010
06. sept. 
2010

Navn Mathilde 
Kellermann 

Christian 
Wedsted

Carsten 
Fallesen

Jonas 
Kragslund

Lasse 
Pedersen

Axel Bulow Claus
Bayer

Punkter Referat Ansvarlig
1. Godkendelse af 
referat

Referatet fra mødet d. 4. februar 2010 blev godkendt.

2. Den årlige 
gennemgang af de 
grønne arealer

• På cykelstien som løber langs hestefolden fra Gl. 
Vindingevej til Ravnekærlundhovedvejen mangler 
der stadig asfalt ved overgang fra vej til cykelsti 
således at vejen kan krydses af cyklister. 

• Der skal laves aftaler med rideskolen i forhold til 
færdsel på grundejerforeningens arealer.

• Flere lysmaster er skæve og skal rettes.
• På de grønne arealer bag nr. 49 og nr. 111 ligger 

der jord. Skal det fjernes?
• Området bag nr. 49 er generelt ujævnt.
• Asfalt og brosten ved første udstykning er 

mangelfulde.
• Grundejerforeningen mangler en kloakplan.
• Det grønne areal ud mod Gl. Vindingevej skal 

planeres og udbedres.
• Fliser og græs skal generelt oprettes.

Ovenstående punkter tages videre til kommunen. 
JK tager sig af henvendelsen.

Ydermere skal kloakkerne renses. CW kontakter 
Rosilde Højgaard.

Der er flere steder blevet smidt haveaffald og jord i 



”Grundejerforening Ravnekærlund I”

hegnet ud mod hestefolden. CF udarbejder en 
henstilling om at folk ikke smider haveaffald og 
deslige i hegnet. Denne sendes ud med referatet 
fra Generalforsamlingen. 

3. Kommunikation
4. Økonomi Alle har betalt kontingent per 8. april 2010.
5. Overtagelse af 
fællesområderne

Se under punkt 2.

6. Punkter til næste 
møde

• Udarbejdelse af årshjul og forretningsorden.
• fastsættelse af dato for julefrokost og udpegning af 

festudvalg
7. Næste møde Næste møde er fastsat til den 6. sept. kl. 20.00 hos Lasse, 

nr. 91 

8. Fremtidige 
punkter

• Forretningsorden: CB kontakter Jacob i nr. 111 for 
at få forretningsorden fra anden grundejerforening 
MK kontakte også anden grundejerforening

• To adresser har meldt tilbage at de ikke har internet 
forbindelse, og derfor ikke kan modtage 
informationer fra grundejerforeningen elektronisk. 
Bestyrelsen sørger for at nødvendige oplysninger 
kommer i papirform til disse adresser.

• CF foreslår at vi gennemgår grundejerforeningens 
arealer hvert år for tjek af evt. vedligeholdelse, 
eftersynet afholdes i april måned.

• Legeplads?


