
Grundejerforeningen Gefion 

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 15. september 2022 

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

 

1. Skriftlig økonomisk status fra kasseren 

Svend er på ferie, men bidrog skriftligt med en status: 

Nu har alle betalt kontingent. Selv gamle tilgodehavender er kommet ind. 

Foreningen har på nuværende tidspunkt 490.541,49 i alt, fordelt på Danske Bank med 
342.217,59 og Arbejdernes Landsbank med 148.723,00. 

Digital kommunikation: 

Vores nye kommunikationsform har ikke givet de store problemer.  

Kommende tiltag: 

Glemsomheden stiger med betalingsfristen længde. I år var der mange der ikke fik betalt til 
tiden, og som måtte have tilsendt rykkere. Desuden er vores betalingsfrist 1/7 midt i 
sommerferien, så det giver også problemer. 

Så jeg vil foreslå, at vi sætter betalingsfristen til 3 uger efter generalforsamlingen (senest 
1/6). Alle andre steder, man modtager opkrævninger fra, er der typisk en betalingsfrist på 14 
dage. 

Der var enighed om Svends forslag om en kortere betalingsfrist, så færre glemmer at få betalt. 

 

2. Hjertestarter 

John og Peter tager fat på sagen. 

 

3. Parkeringsproblemer 

Vi har flere slags parkeringsproblemer: 

a) Lufthavnsparkering – løses når der kommer 3-timers parkering i området – forhåbentlig i marts. 
b) Tunge køretøjer kan ikke komme rundt og smadrer derfor fliser på hjørnerne. Hold øjne og ører 

åbne og tag gerne billeder, hvis det sker. Grundejer bedes føle sig forpligtede til sikre ordentlig 
parkering og færdsel fra egne håndværkere. 

c) Grundejere sætter kegler og andet ud for at reservere parkering foran egen kantsten. Det er kun 
tilladt som en midlertidig reservation mhp. container. 

Lise søger afklaring af bl.a. regler for gule kantsten og samler sammen til et nyhedsbrev. 
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4. Fibernet 

Foreningen har fået et ’gratis’tilbud med få forpligtigelser. Vi har været i kontakt med grundejere på 
Rialtovej, der har benyttet et sådant tilbud, og de har dårlige erfaringer med reetableringen. Det virker 
desuden mere rationelt at gøre det selv, og så beholde gevinsten, når investeringen er betalt af. 

Vi fornemmer, at der indenfor de nærmeste år skal graves nye vandledninger ned og måske også yderligere 
strømforsyning. Vi forhører os i første omgang, om der er mulighed for at foreningen kan få lagt kabler i 
forbindelse med HOFORs gravearbejde. 

 

5. Eventuelt 

Intet. 

 

 


