
Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Holme Syd 
 
Tidspunkt: 6. februar 2019 
Sted: Hos Frank, nr. 177 
Referent: Lars 
 
Deltagere 
Carsten Hoeg 40283244 cahv@mail.dk Madsbjergparken 
Diana Mønniche Eriksen 20717862 ruzo@mail.tele.dk  Holme Parkvej af 1987 
Frank Arberg  40356784 frank@arberg.dk  Jelshøj 
Joachim K. Mikkelsen 61269056 jokrmi@gmail.com  Jelshøj 
Lars Ross Petersen 72286119 lars@ross-petersen.dk  Holmeparken 
 
Fraværende 
Peter Corneliussen 20226155 pcorneliussen@te.com  Holme Parkvej af 1990 
(med afbud) 
Dorte Thyrring 22861633 dortethyrring@mail.dk  Holme Bjerge 
 
Referat sendt til ovenstående samt post@holme-bjerge.dk og formand@holmeparken.dk . 
 
Dagorden 

1) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 20. november 2018 
2) Konstituering af bestyrelsen iht. Vedtægterne 
3) Orientering ved kassereren 

a. Bankskifte 
b. Indestående på bankkonto 
c. Kontingentindbetaling 
d. Budget 

4) Opsamlingspunkter fra sidste møde 
5) Træfældning, reetablering af asfalt og ny beplantning 
6) 5-årsplan for diverse aktiviteter 
7) Opdatering af grundejerforeningens vedtægter 
8) Oversigtsforhold ved udkørsel fra Holme Parkvej 
9) Fastlæggelse af datoer for næste bestyrelsesmøde samt repræsentantskabsmøde 
10) Eventuelt 

 
Ad 1 Godkendelse af referat 
Referatet fra mødet 20/11 2018 blev godkendt. 
Fremover rundsendes referatet til mødekredsen, hvorefter hver enkelt har 14 dage til at komme 
med kommentarer, tilføjelser, indsigelser med videre. Hvis der ikke er indsigelser efter denne 
periode, betragtes referatet som godkendt. 
 
Ad 2 Konstituering af bestyrelsen 
Jf. vedtægterne konstituerer bestyrelsen sig selv. I forbindelse med bankskifte (se pkt. 3) samt 
ændringer i bestyrelsens sammensætning, blev der foretaget en rekonstituering med flg. resultat: 
Formand: Frank Arberg 
Næstformand: Carsten Hoeg 
Kasserer: Diana Mønniche 
Sekretær: Lars Ross Petersen 
Der var enighed om, at konstituering normalt sker hvert år i kølvandet på repæsentantskabsmødet, 
og at den normalt gælder for en periode på et år, med mindre relevante forhold nødvendiggør en 
rekonstituering. 



 
Ad 3 Orientering ved kassereren (Diana) 

 Ad 3a) 
P.g.a. stærkt forhøjede gebyrer har vi valgt at skifte fra Nordea til Danske Bank. Der har i 
den forbindelse været en del formalia, som skal være tilgodeset, før Danske Bank stiller sig 
tilfreds. Men bankskiftet er nu gennemført. 

 Ad 3b og 3c) 
Alle foreninger har betalt kontingent, og der er pt et indestående på ca. kr. 162.000. 
Som bekendt har grundejerforeningen kun meget beskedne midler, hvilket betyder, at 
ønskede aktiviteter må indgå på en prioriteringsventeliste. På sidste bestyrelsesmøde blev 
det derfor besluttet at varsle en kontingentforhøjelse, der fremlægges på næste 
repræsentantskabsmøde. Den indebærer, at kontingent pr. husstand for 2019/2020 hæves 
fra kr. 200 til kr. 300, og at den for 2020/2021 hæves fra kr. 300 til kr. 400. 
Endvidere vil kassereren fremrykke den kommende periodes betaling til juni 2019, så 
foreningen har likviditet til at finansiere 2019-projektet med træfældning og stirenovering. 

 Ad 3d) 
Diana udarbejder budget under indtryk af den drøftede 5-års plan, jf. pkt. 6. 

 
Ad 4 Opsamlingspunkter fra sidste møde 

 Carsten kontakter kommunen og får defineret, hvad der forstås ved fredskov, og hvilke 
regler, der gælder for en sådan (”overvintret” punkt) 

 Punktet om rottespær i kloakledningen (Holme Parkvej af 1987) er fortsat under 
behandling. 

 
Ad 5 Træfældning, reetablering af asfalt og ny beplantning (v. boldbanen) 
Frank fremlagde på sidste bestyrelsesmøde udbudsmateriale til udbedring af forholdene ved 
boldbanen. Problemet er, at poppeltræerne er ”ammetræer” med begrænset levetid. De kan rådne 
indefra og vælte. Trærødderne har endvidere på en strækning ødelagt stien, så asfalten slår store 
revner til fare for bl.a. cyklisterne. Ud over vi selv ønsker det lavet, har vi også fået henstilling her 
om fra kommunen. 
Der var enighed om, at poppeltræerne er ”gode for øjnene”, men det var også en længe modnet 
beslutning, at det nu er tid at fjerne dem og erstatte dem med noget andet, før noget går galt. 
Vi har nu modtaget tre tilbud med betydelige udsving i priserne og er nået frem til følgende plan: 

1) Carsten kontakter kommunen for at høre, om de vil være med i udbedringsarbejdet, da 
kommunen er ansvarlig for den del af stisystemet, der går fra lige før tunnelen og op mod 
Madsbjergparken. 

2) De to rækker poppeltræer fældes. Også de træer hen imod tunnelen, som har gjort skade 
på stien fældes. Til gengæld bevares det høje træ ved Holmeparkens hjørne, da det ikke 
skader stisystemet. Fældning foretages af den billigste udbyder i februar/marts, før der 
kommer løv på træerne. 

3) Asfaltarbejde gennemføres, når varmegraderne er steget, forventeligt i maj måned. 
4) Der genbeplantes, hvor den ene række popler står, nemlig den langs regnvandsbassinet. 

Det skal ske i efteråret 2019, hvor betingelserne er optimale. Der blev drøftet et par mulige 
modeller for genbeplantning, men der er endnu ikke truffet beslutning om, hvad det konkret 
skal være. 

Omfangsmæssigt er projektet så stort, at det er dette års ’hovedprojekt’ i foreningen. 
 
Ad 6  5-års plan for diverse aktiviteter 
Grundejerforeningens økonomi nødvendiggør en prioritering af, hvornår diverse aktiviteter skal 
finde sted. Der er derfor enighed om at arbejde ud fra en 5-års plan, der kan være et pejlemærke 
for, hvornår vi gør hvad. Der er samtidig enighed om, at planen er dynamisk og løbende vil tilpasse 



sig behovet i foreningen. Følgende afkrydsninger skal derfor ses som bestyrelsens umiddelbare 
bud på en prioritering. 

 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 
Fældning af popler X     
Reparation af stier X     
Reetablering efter træfældning X X    
Græsslåning af arealerne X X X X X 
Græsslåning af stier X X X X X 
Nyt grus til stierne  X   X 
Reparation af bænke  X    
Beskæring af træer   X   
Oprensning af søerne    X  
Fredskov vedligeholdelse     X 
Dræning ved søområdet      
 
Planen fremlægges på repræsentantskabsmødet. 
 
Ad 7 Opdatering af grundejerforeningens vedtægter 
I forbindelse med bankskiftet og den dermed forbundne fremvisning af formalia blev vi 
opmærksomme på, at de gældende vedtægter fremstår formmæssigt ufærdige. Det ønsker 
bestyrelsen bragt i orden, og den vil derfor fremlægge nye vedtægter til vedtagelse på næste 
repræsentantskabsmøde. Det er ikke intentionen at fremlægge større ændringer, men at lave 
mindre tilpasninger, bl.a. for at få ”orden i sagerne”. Diana vil redigere dokumentet og fremlægge 
det for bestyrelsen. Evt. kommentarer og bidrag kan stiles til Diana. 
 
Ad 8 Oversigtsforhold ved udkørsel fra Holme Parkvej 
På baggrund af en henvendelse til den tidligere formand Ole G. Jørgensen, drøftede bestyrelsen, 
hvem der er ansvarlig for oversigtsforholdene ved udkørsel fra Holme Parkvej. Det er bestyrelsens 
opfattelse, at det er kommunens ansvar, og at beboere, der måtte ønske det, selv retter 
henvendelse til kommunen. Diana svarer tilbage til Ole. 
 
Ad 9 Datoer for næste møder 
Næste bestyrelsesmøde finder sted onsdag den 24. april kl. 19.30 hos Diana, nr. 198 
Repræsentantskabsmøde finder sted tirsdag den 4. juni kl. 1930, formentlig på Lokalcentret. 
 
Ad 10 Eventuelt 
Joachim og Frank kunne oplyse, at Jelshøj har søgt Trygfonden om hjælp til at få hjertestartere til 
Jelshøj-området. De afventer svar. 
 


