
Referat fra bestyrelsesmøde i GFØ mandag den 20. august 2018 hos Christian 
 
 

Tilstede: Christian, Vitus, Morten, Jens Kristian, Evy, Karsten 
 
Referat fra sidste møde er godkendt pr. e-mail. 
 
Vi godkendte det reviderede budget for det kommende år (bilag). 
 
Morten havde sammen med Susannne og Veronica haft et godt møde med Schul 
Landskabsarkitekter, der virker meget vidende og »con amore«. Vi er dog blevet blevet 
gjort opmærksom på at jorden i bedene desværre ikke har været renset inden den blev 
lagt af MT Højgaard, hvilket sætter vores planteprojekt på standby. Det er meget 
bekosteligt at skifte jorden ud, hvilket måske vil være nødvendigt. Vi afventer 
gennemgang med MT Højgaard, der burde udbedre skader og mangler. Vi besluttede at 
holde et bestyrelsesmøde umiddelbart i dagene efter gennemgangen med MT Højgård, så 
vi på et oplyst grundlag kan tale om hvordan vi kommer videre med 
beplantning/træarbejde. 
 
Christian og Morten har haft møde med PA 9-11 om stien. Christian skitserede, at vi har 4 
muligheder: Salg, udlejning, at GFØ anvender arealet eller at vi lader stå til. Udspil 
omkring salg eller lejeaftale skal komme fra GFØ, før beboerne kan tage stilling. Vi 
nedsatte en arbejdsgruppe bestående af Christian og Jens Kristian, der skal finde ud af, 
hvad det indebærer (også økonomisk), at stien kan være salgsklar, samt hvad der vil være 
af alternative muligheder. Bestyrelsen mødes efterfølgende om dette ene punkt, hvor 
Vitus (som mulig køber m.m.) ikke vil deltage. 
 
Christian har bedt Sundbyernes Grundejerfællesskab om vejledning omkring GDPR - der 
afventes svar og sagen er »i proces«. 
 
Vi besluttede at markere foreningens 120 års jubilæum ved generalforsamligen til marts. 
 
Christian og Karsten arbejder med vedtægtsændring omkring tegningsret. 
 
Næste møde må meget gerne være et fællesmøde med deltagelse af både GFØ- og 
vejlavsbestyrelsen, men vi besluttede ikke længere at holde den årlige julekomsammen 
med de to bestyrelser. 
 
Næste møde onsdag d. 5. december 2018 kl. 19.30 hos Christian. 
 
Referent 
Karsten 




