
REFERAT                Grundejerforeningen Lottesminde               14.01.2023 

Emne: 6. bestyrelsesmøde i perioden maj 2022- maj 2023 
Formål med mødet: Orientering fra formanden, årshjul, prioritering af opgaver for 
1. kvartal 2023, udkast til plan for indsats sø 2, evaluering af gløgg arrangementet 

Dato: tirsdag 3. januar 2023 

Tid: KL. 19.00 – 21.00  
 

Sted: Hos Kim Aggebogårdsvej 20 

Forbered:   læs udkast til årshjul 

Medbring: dagsordenen + årshjul 

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

 

Dagsorden:  Referat  
 

1. GODT NYTÅR + godkende dagsorden  
 
2. Orientering fra formand Kim 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Budget 2023 
 
 
 
 
4. Årshjul 
 
 
 
 
5. 1. kvartal 2023 
 
 
 
 
 

OK 
 
Bank, økonomi m.v. alt kører og fungerer 
Vandværkets formand har på forespørgsel 
meddelt, at vi fortsat kan trække el fra 
vandværket til Maskinhuset. 
Det nye saltkar er ankommet og står på 
Aggebogårdsvej på bakken op til 
Esrumvej. Vi har lagt information om 
brug i kassen og på facebook m.v. 
 
Bestyrelsen har godkendt forslag til 
budget 2023/2024 til vedtagelse på 
generalforsamlingen i maj. Der er ikke 
planlagt kontingent forhøjelse i 2023. 
 
Bestyrelsen har udarbejdet og vedtaget 
et årshjul som sendes ud med 
nytårshilsen til alle medlemmer på mail, 
på hjemmesiden og på Facebook. 
 
Bestyrelsen vil lørdag 4. marts kl. 15 
inspicere vores fællesarealer og vælge 
hvilke opgaver, vi vil sætte fokus på på 
forårets arbejdsdag 26.marts. 
Vi vil endvidere vurdere på hvilke arealer 
vi kan indskrænke græsslåningen. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Sø 2, Karin  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Sociale arrangementer 
 
 
8. Næste møde 
 
9. Eventuelt  

Vi er indstillet på at opprioritere vores 
”møde hinanden faciliteter” ved at 
møblere arealet ved Maskinhuset med 
nogle gode borde-og bænke sæt samt 
en/to petanque baner. Planen kan dog 
først realiseres, når vi har fået godkendt 
det nye budget på generalforsamlingen i 
maj. 
 
Vi giver hjemmesiden et eftersyn m.h.p. 
hvordan vi tydeligt informerer om 
nyheder.  
Mette P arbejder med et velkomst-
materiale til nye medlemmer.  
 
Vi diskuterede forskellige muligheder for 
at genoprette vores ”grønne” sø, og der 
tegner sig tre hovedretninger. Oprensning 
af dynd (pris????), tilsætning af iltende 
stoffer/iltning og biologisk genopretning 
og eller kombinationer af løsningsmulig-
hederne.  
Vi vil undersøge om vi kan få studerende 
ved Københavns Universitet til at arbejde 
med søen i undervisningen? Hvis ikke, vil 
vi som første punkt få undersøgt vandets 
og dyndets indhold og kvalitet.  
Miljøafdelingen i Helsingør har tilkende-
givet, at de gerne vil støtte med 
rådgivning, men ikke med penge!  
 
Vi oplevede, at gløgg arrangementet i 
december var meget vellykket. 
 
8. februar (ellers 1. tirsdag i hver måned) 
 
På opfordring fra medlemmer har 
formand Kim indhentet to tilbud på 
vinterberedskab. Emnet sættes på 
dagsordenen til næste møde.  

    
 
 


