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6. september 2021 
Referat af konstituerende bestyrelsesmøde  
 

Mandag, den 6. september 2021 kl. 19.30 
 
Mødet afholdt hos formanden på Veldsparken 75. 
 
Følgende deltog i mødet: 
 
Mogens Almtoft, Ivan Tonarelli, Lena Terndrup Overgaard og Eskild Keller 
 
Afbud fra Kenneth Thaagaard Jensen. 
 
Dagsorden for mødet: 
 

1. Godkendelse af mødereferat fra ”uformelt” møde den 1. august og referat fra 
generalforsamlingen den 24. august.  
 
Referaterne blev godkendt og underskrevet. 
 

2. Konstituering af bestyrelsen 
 
Bestyrelsen konstituerede sig således: 
 
Formand: Mogens Almtoft 
Kasserer: Ivan Tonarelli 
Sekretær: Lena Terndrup Overgaard 
 

3. Drøftelse af forløbet af generalforsamlingen, herunder opfordringen til initiativer/projekter 
fra forsamlingen. 
 
Bestyrelsen konkluderede, at generalforsamlingen var forløbet tilfredsstillende, men 
noterede sig ønsket fra forsamlingen om initiativer til nye projekter. 
 
Følgende projekter blev drøftet: 
 
• Den store legeplads – Opstilling af legehus? 

 
Der var enighed om, at opstilling af et legehus kunne være en mulighed. Prisniveauet 
for et legehus begynder ved ca. 10.000 kr. + levering, montering og moms.  
 
Inden endelig beslutning om opstilling af et legehus undersøges følgende: 
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o Dagplejerne i området er flittige brugere af legepladsen. Ivan Tonarelli 

kontakter dagplejerne for at høre deres holdning til en eventuel opstilling af et 
legehus. 

o Mogens Almtoft undersøger om der skal indhentes særlig tilladelse til opstilling 
af et legehus, evt. etablering af sandkasse m.m. 

 
• Etablering af blomstereng i den nederste del af det store grønne område? 

 
Etablering af en blomstereng for at fremme biodiversiteten blev drøftet på 
generalforsamlingen. Eskild Keller havde efterfølgende undersøgt udfordringerne ved 
etablering af en blomstereng nærmere, og havde til mødet medbragt en artikel 
udarbejdet af hortonom Lotte Bjarke. Artiklen beskriver, at etablering af en 
blomstereng kan give store udfordringer med hensyn til pasning og vedligeholdelse. 
 
Det blev aftalt, at Mogens Almtoft videregiver artiklen til Kenneth Thaagaard Jensen.  
 
Endelig stillingtagen til projektet udskydes til næste møde. 
 

• Øget fokus på firkanter. Skal bestyrelsen opfordre til flere initiativer til 
renovering/forskønnelse af disse? 
 
Mogens Almtoft tager kontakt til de firkanter, der ikke på det seneste har modtaget 
tilskud. 

 
4. Drøftelse af henvendelse fra ”MinEjerforening”. 

 
Der var enighed om, at grundejerforeningen ikke har behov for at indkøbe et 
administrationssystem til håndtering af kontingentopkrævning og regnskab.  
 
Mogens Almtoft meddeler dette til ”MinEjerforening”. 
 

5. Planlægning af arbejdsdag, herunder udarbejdelse af huskeliste/arbejdsseddel 
 
Der var enighed om afholdelse af en arbejdsdag den 2. oktober 2021. Mogens Almtoft 
sørger for at rundsende invitation til medlemmerne. 
 
Programmet for arbejdsdagen bliver følgende: 
 

• Legepladserne 
o Afvaskning med algefjerner på gyngestativer m.m. 
o Check af faldunderlag ved rutchebanen, gyngestativ m.m. 
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o Fjernelse af større ukrudt 
o Check af flisebelægninger 
o Check af spildbrønd ved vandhane 

• Det store grønne område 
o Fjernelse af ukrudt i bede og ved kantsten 
o Nødvendige udskiftninger af planter (træer m/vildskud, udgåede 

planter/træer) 
• Kontrol af asfaltbelægninger for huller/lunker. Indberetning til ”Borger Tip” 
• Kontrol af gangstier for ødelagte fliser og huller. Indberetning til ”Borger Tip” 
• Frokost 

§ Indkøb af pølsebakker og engangsservice 
§ Indkøb af øl, sodavand og vand 
§ Indkøb af pølser og pølsebrød 

 
6. Eventuelt 

 
Ingen kommentarer. 

 
Referatet godkendt. 
 
Ørum, den 6. september 2021  
 
 
 
 
Mogens Almtoft Ivan Tonarelli Lena Terndrup Overgaard 
 
 
 
 
Eskild Keller 

Ivan Tonarelli (Sep 10, 2021 21:46 GMT+2) Lena Terndrup Overgaard (Sep 11, 2021 08:55 GMT+2)

Eskild Keller (Oct 3, 2021 17:34 GMT+2)
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