
Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Holme Syd 

 

Tidspunkt: 9. januar 2020 

Sted: Holme Bjergeparkens fælleshus F1 

Referent: Jens Hatting 

 

Deltagere: 

Peter Corneliussen, Holme Parkvej af 1990 pcorneliussen@te.com 

Diana Mønniche, Holme Parkvej af 1987  ruzo@mail.tele.dk 

Jens Hatting, Holmeparken, suppl  hatting@oncable.dk 

Carsten Hoeg, Madsbjergparken  cahv@mail.dk 

Leif Thomsen, Jelshøj   leifthomsen2000@mail.com 

Frank Arberg, Jelshøj   frank@arberg.dk 

 

Afbud: Steen Hansen, Holme Bjerge  holmeparkvej8@gmail.com 

Peter Schmidt, Holmeparken  peter.schmidt@live.dk 

 

1. Referat fra 19.9.2019 godkendt. 

2. Bestyrelsen er konstitueret. 

3. Kassereren: Der mangler at blive betalt en opkrævning på 38.706 til vedligehold af de grønne 

områder 

Der er pt. et indestående på bankkonto på ca. 87.000 efter betaling af skyldige beløb. 

Bestyrelsen besluttet at prioritere dræning af de 2 vådeste områder ved søerne og nedenfor 

bakken og fortsætter når der til efteråret kommer 172.400.- kr ind i kontingent. 

Det er aftalt på et repræsentantskabsmøde at der tilstræbes altid at have et indestående på 

minimum 40-50.000.- kr. til uforudseelige udgifter. 

Alle PF har betalt det forhøjede kontingent. Det stiger yderligere med 100.- kr. ved næste 

opkrævning. 
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4. 5-årsplanen: Der er overvejende positive tilbagemeldinger til dispositionerne. Da der er enighed 

om ikke at genplante ved søerne valgte bestyrelsen af bruge de afsatte midler, 50.000.- kr, til 

dræning og forbedring af stierne. Carsten indhenter tilbud hos Broholt. 

Visse stier er i efteråret med glatte pga. nedfaldne blade. Bestyrelsen foreslår at stierne fejes 

3xårligt såfremt der ikke ryddes for sne.  

Derudover 1x forårsfejning af alle stierne i apr/maj. Carsten kontakter Broholt. 

5. De grønne områder: Forslag om at øge biodiversiteten på et område som Frank i samarbejde 

med Buus udpeger. Der skal i dette område såes vilde blomster i et ”prøvefelt”, ca 10x50 meter. 

Frank kontakter Buus. 

Ved Madsbjergvej er der et dødt egetræ samt et, der nærmest ligger ned. Disse foreslås erstattet 

med nye, evt. egetræer som solitærtræer. Frank kontakter Buus. 

6. Frank reviderer adresselisten. Der var kun få tilføjelser. 

7. Intet under eventuelt 

8. Dato for næste bestyrelsesmøde: onsdag, den 22. april 2020 kl. 19.00 his Diana, HP 198 

Repræsentantskabsmøde: onsdag, den 3. juni 2020 kl. 19.00. Peter Corneliussen kontakter Holme 

Medborgerhus (tidl. Holme Lokalcenter) mhp. bookning af lokale. 

 

 


