
      4. april 2011 

 

Referat af bestyrelsesmøde Drejens Boligby Grundejerforening d. 25. marts 

2011 

 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

 

Referatet blev godkendt. 

 

2. Velkommen til ansvarshavende (Hjemmeside) Niels Ulrik Pedersen. 

 

Der blev aftalt et møde mellem Niels Ulrik, Niels, Villy og Helle ved overdragelse 

af ansvaret for hjemmesiden (tidspunktet aftales senere). 

Det blev i øvrigt aftalt at bestyrelsen skriver indlæggene, mens Niels Ulrik 

redigerer og finjusterer. 

 

3. Vedr. snerydning (Grævlingevænget/Hermelinvænget) 

 

Bestyrelsen foreslår at Schulz og Anlæg rydder sne ned på Harevænget ned til 

Hermelinvænget. Villy kontakter Lennart Petersen (formand for 

Grundejerforeningen Harevænget) ang. dette. 

 

4. Schulz og Anlæg har gennemgået plantage. 

 

Det sættes i gang. 

 

5. Nyt byggeri 4 enkelte og 7 dobb. huse på Langøvej og Samsøvej. 

 

Villy orienterede. 

 

6. Grævlingevænget/Hermelinvænget vil træde ud af Drejens Boligby 

grundejerforening. 

 

Villy og Charlotte Zcoscka udfærdiger et brev til Kolding Kommune (Helene 

Kjær tlf. 79791621). 

Det tages op som punkt til Generalforsamlingen i Grundejerforeningen. 



7. Afholdt møde med Szoscka. Vi skal skrive et oplæg til (pkt. 6) få andelsforeninger 

til at få fuldmagt fra alle andels-ejere (stemmer til generalforsamlingen) 

 

Drøftet under punkt 6. 

 

8. Møde med Kolding Kommune (se sendte papirer fra Per Johansen) – er under 

udbedring. 

 

Villy orienterede. 

 

9.  Mobilantenne i Drejens Boligby. 

 

En anden er lodsejer er fundet. 

 

10.  Forsikringer? Christian Bollerup (er betalt) 

 

Er tegnet og betalt. 

 

11.  Underskrifter til overtagelse fra Sundhuset Advokater 

 

Underskrift afventer. 

 

12.  Generalforsamling (26. april). Charlotte Szocska har sat dato i kalenderen 

 

26. april blev fastholdt for afholdelse af generalforsamling. 

Christian gjorde rede for budget og regnskab for grundejerforeningen samt et 10 

års estimat. 

 

13.  Hosted Office/Eschance domæne hjemmeside m.v. pc (fået tilbud) 

 

Vi beholder den nuværende udbyder. 

 

14.  Møde med Connie P. Fallesen (marketingkoordinator). Ide med fælles portal 

indkøb, barnepige m.v. 

 

15.  De 37 Grundejerforeninger skal være mere behjælpelige vedr. orientering hvad 

der sker i områderne (på deres møder gøre alle opmærksomme på hunde i 

snor/opsamling af efterladenskaber, holde fællesområder søer biotoper 

(vedligeholdelse oven og under vandet), søge tilladelse ved opsætning af 

legeredskaber m.v. (alle i drejens Boligby er aktionærer) 

 



Drøftet. 

 

16.  Evt. 

 

Schulz og Anlæg sættes til at rydde op efter haveaffaldet (Skt. Hans bålet). Alt 

skal væk. Villy sætter i værk. 

 

17.  Næste mødedato 

 

Fastlægges efter generalforsamlingen. 

 

 

 

 

 


