
Grundejerforeningen Gefion 

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 23. maj 2022 

Tilstede: John, Henning, Svend, Torben og Peter (ref.) 

Lise var ved en meget beklagelig fejl ikke inviteret! 

 

1. Formel godkendelse af suppleanters deltagelse på bestyrelsesmøder 

Godkendt. 

 

2. Konstituering 

Valg af kasserer: Svend. 

Valg af vejformand: John. 

 

3. Økonomi - fast punkt 

Intet at bemærke siden sidst. 

Ingen skyldnere er kommet ind siden generalforsamlingen. Udestående er: 

- Strandlodsvej 103 – 100 kr. John går forbi. 

- Strandlodsvej 120 – 100 kr. John går forbi. 

- Engvej 34 – er under salg og pengene kommer ind ved udligningen. 

Kontingentopkrævning udsendes i juni med betalingsfrist 1. juli. 

 
4. Forsikring gennem SGF 

Vi har allerede bestyrelses-ansvarsforsikring gennem vores SGF-medlemskab (Sundbyernes 
Grundejerforenings Fællesskab). 

SGF har forhandlet en god pris på retshjælpsforsikring hos First til ca. 1.200 kr./år. 

Vi har hørt fra andre, at de blot ved at true en entreprenør med et sagsanlæg, at de har udbedret 
mangelfuldt arbejde. Derfor tegner vi en sådan forsikring. 

 

5. Hjertestarter 

Vedtaget af en enig generalforsamling. 

Behovet for opvarmning af boksen skal undersøges. Der må findes løsninger. 

Vi vælger placeringen på hjørnet foran Neapelvej 6, da der allerede er en pæl. 

Peter undersøger nærmere og godkendelse fra bestyrelsen sker per mail. 



Grundejerforeningen Gefion 

 

6. Fibernet 

Vi ønsker først at få erfaringer fra andre, der har fået fiber gravet ned: 

 Hvorfor har I valgt fiber? – er coax-kabel ikke nok? 
 Har I overvejet selv at eje fibernettet? 
 Hvor mange har tegnet fiber-abonnement? 
 Hvor pæn har reetableringen af overfladerne været? 
 Hvordan har samarbejdet i øvrigt været? 

Svend tager kontakt til den ansvarlige på Rialtovej gennem en bekendt. 

 

7. Forsinket julefrokost 

Vi tager en bestyrelsesmiddag i august. 

Vi er bevidste om, at det giver to middagsudgifter på eet regnskabsår, da der er tale om en udsættelse fra 
coronatiden. 

 

8. Eventuelt 

Bestyrelsen er enig om at lave en signal-gruppe til kort, hurtig kommunikation. 

Parkeringssituationen bekymrer os: Flere grundejere er begyndt at stille chikaner ud for at reservere 
pladsen foran egen matrikel. Vi laver nyhedsbrev i august og minder om regler og god stil. 


