
Grundejerforeningen Boghvedemarken 

 

Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 17. januar 2017: 

Den nyvalgte bestyrelse er konstitueret således: 

• Formand Michael Johansen nr. 49 

• Næstformand Allan Agerbo nr. 33 

• Kasserer Sasha Vadfelth nr. 60 

• Bestyrelsesmedlem Dennis Nielsen nr. 29 

• Bestyrelsesmedlem Knud Erik nr. 43 

Bestyrelsens primære opgave er at få adgang til NETS/Betalingsservice, så det kan blive klarlagt, hvem der 

reelt indbetaler kontingent. Som det fremgår i referatet fra generalforsamlingen i 2016, så er der forsat én 

restance. Efter en grundig gennemgang med en fagperson (kassereren), så ligger fejlen umiddelbart i, at 

foreningen har to CVR-numre, og aftalen med Betalingsservice er bundet op på det tidligere CVR-nummer. 

Kassereren vil arbejde på en adgang, få klarlagt aftaler, adgange m.m. 

Næstformanden er forsat i kontakt med Cityparkering for at få afklaret de sidste finesser, og der kommer 

en særskilt udmelding på et senere tidspunkt. Ordningen bliver som aftalt indført for at hjælpe beboerne, 

men det kan allerede ses, at der vises mere hensyn. 

Snerydningsopgaven overgik i efteråret til Træ og Busk, og bestyrelsen er meget tilfreds med ordningen. 

Der er en bedre service (både tidspunkt for saltning, fakturaer m.m.) og ordningen er billigere end den 

forrige. 

Bestyrelsen opfordrer beboerne til at få nedsat et festudvalg i grundejerforeningen, der kan arrangere 

f.eks. fastelavn, sommerfest eller lignende, hvilket på den lange bane kan styrke det sociale sammenhold i 

foreningen. Interesserede kan henvende sig til bestyrelsen. Der har været et opslag om det samme på 

Facebook. 

Gottlieb har stadig kontrakten med vedligeholdelsen af de grønne områder. De foretager vinterbeskæring i 

februar/marts. 

Der vil senere blive udmeldt en dato (formodentlig maj), hvor beboerne inviteres til en fælles arbejdsdag, 

hvor der ryddes op i området. Alt afhængig hvor mange der deltager, så vil der også blive malet skur, skåret 

buske ned m.m. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 


