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Referat 
 

1) Valg af dirigent 
Ok. 
 

2) Formandens beretning 
Der har i 2016 ikke været så meget aktivitet i foreningen. Der blev afholdt 
sommerfest/aktivitetsdag i juli måned med et godt fremmøde. Et lignende 
arrangement vil blive afholdt i 2017 – se pkt. 7. 
 

3) Regnskab 2016 
Regnskabet blev godkendt. 
 

4) Budget og medlemskontingent 2017 
Kontingentet blev foreslået til fortsat at være på 750 kr./husstand. Dette blev 
godkendt. Budgettet for 2017 blev også godkendt. 
 
Regnskab 2016 og Budget 2017 kan findes på www.gottorpvej.dk 
 

5) Valg til bestyrelsen 
Der var 2 bestyrelsesposter, 1 suppleantpost og 1 revisorpost på valg. 
Der var ikke opstillet nye medlemmer, så den eksisterende bestyrelse blev 
genvalgt. Se oversigt over bestyrelsens aktuelle medlemmer på foreningens 
hjemmeside www.gottorpvej.dk 
 

6) Ny legeplads 
Det udarbejdede forslag til ny legeplads ud for nr. 8 blev diskuteret, herunder 
legepladsens evt. udformning, løbende vedligeholdelsesomkostninger og øvrige 
forhold. Konklusionen blev følgende: 
 

• Der skal arbejdes videre med selve legepladsens udformning og funktion, 
idet der var et ønske om at pladsen skulle favne bredere end ”bare” et 
legetårn til de mindste. Blandt forslagene var aktivitetsbaner og 
”samlingssteder” for hele familien. Der blev udpeget en arbejdsgruppe der 
udarbejder et revideret forslag. 

• Der skal udarbejdes et mere detaljeret budget for anlæg og løbende 
vedligeholdelse af en evt. legeplads, som desuden skal indeholde konkrete 
tilbud. 
 



Når ovenstående punkter er på plads, vil der blive indkaldt til ekstraordinær 
generalforsamling, med henblik på godkendelse af projektet, herunder udformning, 
budget og tidsplan. 
 

7) Sommerfest 2017 
Bestyrelsen (festudvalget) planlægger arrangementet, som vil blive afholdt d. 15. 
Juli 2017. Nærmere informationer følger i god tid inden arrangementet.  
 

8) Vedligeholdelse af grønne arealer 
Der ligger efterhånden en del haveaffald, græs og lignende, som er henkastet i 
buskene på de grønne arealer. Da det har nået et niveau hvor det skæmmer 
området, blev det besluttet at omdele en besked med en henstilling til, at man ikke 
kaster haveaffald eller andre genstande i de grønne arealer, samt en generel 
opfordring til at holde alle fællesområderne ryddelige – også af andre hensyn, 
såsom adgang for græsklipning og evt. redningskøretøjer. 
 
Derudover blev det fra flere sider påpeget, at vedligeholdelsen af de store bede i 
græsarealerne halter gevaldigt. Der har tidligere været forsøg på at holde 
beplantningen nede, men den har efterhånden vokset sig tæt og ”vild”, særligt i 
bedene i den østlige ende mod stien, samt området omkring bålpladsen. 
 
Det blev besluttet at første skridt mod at få styr på de grønne arealer, er at indhente 
et tilbud på hvad det vil koste at jævne de store bede og i stedet plante græs, samt 
at beskære udvalgte buske/bede på andre områder. Nærmere informationer følger 
når der er indhentet tilbud. 


