
REFERAT                 Grundejerforeningen Lottesminde                10.10.2022 

mne: 4.bestyrelsesmøde i perioden maj 2022- maj 2023. 
 
Formål med mødet: orientering fra formanden, aktuelt om faskiner og 
fællesarealer, sø 2, handleplan for perioden indtil maj 2023 

Dato: tirsdag 4. oktober 2022 

Tid: KL. 19.00 – 21.00  
 

Sted: hos Kim Aggebogårdsvej 20 

Forbered:   læs oplæg til handleplan 

Medbring: dagsordenen og handleplan 

Mødedeltagere:  
Kim Engstrøm, formand 
Karin Kjems, næstformand  
Mette Petterson- afbud 
Janni Kjær - ! 
Christian Ryvænge  
Bitten Weis 
Mette Høedholt 
Anne Krog, suppleant  _ 
Referent Karin 

 

Dagsorden  Referat 
 

1. Godkende dagsorden og referat fra 
sidste møde 
 
2. Orientering fra formand Kim 
 
 
Henvendelser 
 
 
 
 
 
Arbejdsdag søndag 13.11. 2022 
kl. 10, vi mødes ved maskinhytten  
bag vandværket på 
Aggebogårdsvej 21  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ok 
 
 
Banken har åbnet for betalinger efter 
måneders kamp p.g.a. hvidvaskregler!  
 
Vi har modtaget en henvendelse om 
beskæring af beplantningen langs stien ved 
Gransangervej/mosen. Kim giver svar. 
Kim og Christian går en tur på alle vores 
fællesstier, så vi kan få et overblik over 
opgavens omfang.  
Vi forventer, at opgaven kan løses med 
medlemmernes medvirken, og vi indkalder 
derfor til en arbejdsdag søndag 13. 
november kl. 10. 
Vi sender en invitation ud via Facebook, 
hjemmesiden og ved opslag i vitrinerne 
ved postkasserne. Vi ønsker tilmelding, så 
vi kan skaffe det værktøj, vi skal bruge.   
 
Tilmelding senest 1.11 2022 på 
Facebook eller på www.lottesminde.com  
Vi serverer pølser, øl og vand  til de aktive. 
 

 



Andet 
 
 
 
 
3. Nyt om Faskiner og riste 
 
 
 
 
 
4. Tilstanden i sø 2, bevoksning m.m. 
 
 
5. Generalforsamling i Vandværket 
 
6. Visioner og handleplan 
 
7. Sociale arrangementer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Næste møde 
 
8. Eventuelt  

Containeren på Løvsangervej bliver fjernet 
25.10.2022. 
Bitten har fået fjernet traileren på 
Aggebogårdsvej overfor nr 5.  
 
Alle brønde er blevet suget. 4-5 riste skal 
skiftes, det sørger Christian og Kim for. Vi 
ved nu, hvor ”problembrøndene” er, og er 
klar til at møde vinteren. Oplysningen 
lægges på Facebook. 
 
Referat fra møder med Kommunens 
miljøafdeling 30.09.2022 vedhæftes. 
 
Vi afventer resultatet af generalforsamligen 
 
Punktet blev udsat 
 
Bestyrelsen inviterer via Facebook, 
hjemmesiden og opslag i vitrinerne ved 
postkasserne til  
julegløgg og æbleskiver 4. december 
2022 kl. 15.00 i teltet ved 
maskinhytten 
 
Vi ønsker en tilbagemelding på, hvor 
mange I regner med at komme på 
Facebook eller på 
www.lottesminde.com 
 
Tirsdag 22.11 2022 kl. 19  
 
……………. 

    
 
 


