
 
 
Referat fra Avlegaard Grundejerforenings bestyrelsesmøde søndag den 28. juni 
2015 kl. 12:00 hos Formand Kell Iisager  
 
 

Tilstede var: Kell Iisager, Gitte Selnæs, Anna-Maria Paamand, Kim Lundberg, Ingelise Braager, 
Henrik Andersen, Niels Hansen, Tomas Wikborg. 

Referent: Tomas Wikborg 
 
Dagsorden: 

1. Velkomst 
2. Godkendelse af dagsorden og ref. fra sidste møde 
3. Meddelelser fra formand, kasserer og konstituering i følge vedtægterne 
4. Indsupplering af en af suppleanterne til bestyrelsen (Thomas Lystlund har trukket sig) 
5. Årets generalforsamling, evaluering pkt. for pkt. 
6. Vores rolle som bestyrelse. I forhold til beskæring, klipning af græs og hække, servitutter og 

lokalplaner 
7. Fordeling af arbejdsopgaver 
8. Udsendelse af Referat fra Generalforsamlingen 
9. Byggesag 
10. Næste møde  
11. Dato for generalforsamling 
12. Eventuelt 

 
Referat:  
1. Formanden bød velkommen og de fremmødte præsenterede sig selv. 
2. Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt, ligesom dagsordenen for dagens møde. 
3. Bestyrelsen konstituerede sig med Gitte Selnæs som næstformand og Tomas Wikborg som 

sekretær.  
4. Thomas Lyslund har trukket sig fra bestyrelsen pga. mangel på tid – bestyrelsen besluttede at 

supplere sig med Henrik Andersen.  Bestyrelsen sammensætning er således: 
 
Kell Iisager – Formand 
Gitte Selnæs – Næstformand 
Kim Lundberg – Kasserer 
Tomas Wikborg – Sekretær 
Anne-Maria Paamand – Menigt bestyrelsesmedlem 
Henrik Andersen - Menigt bestyrelsesmedlem 
 
Derudover er: 
Ingelise Braager – Suppleant 
Niels Hansen – Revisor  
 



 
 
 

5. Årets generalforsamling blev gennemgået punkt for punkt – gode idéer til næste års GF er at 
bestyrelsen samlet tager en rundgang på foreningens område og at nye medlemmer i 
foreningen bydes velkommen.  

6. Bestyrelsen diskuterede sin rolle i forbindelse med beskæring, klipning af græs og hække. 
Bestyrelsen vil forsøge at gå mere aktivt ind i sager, hvis der kommer henvendelser fra 
medlemmer. Vi vil forsøge at skabe dialog frem for at agere som politi. 

7. Bestyrelsen nedsatte følgende arbejdsgrupper: 
a. Vedtægter og lokalplaner:  Gitte, Anna-Maira og Tomas 
b. Beskæring:   Kell, Kim og Ingelise 

8. Vi har modtaget et udkast til referat fra Lisbeth Brand Olsen – Gitte renskriver og sender til 
sidste kommentering hos bestyrelsen. Formanden sørger for udsendelse af det færdige 
referat. 

9. I byggesagen vedr. Tånbakken 30 er der intet nyt – Gribskov Kommune har ikke givet svar til 
bygherre endnu. 

10. Et ny møde planlægges i løbet af sommeren – Tomas udsender en ”doodle” for at finde en 
dato. 

11. Bestyrelsen sigter mod at afholde generalforsamlingen til næste år d. 19. juni 2016. 
12. Ingen punkter til eventuelt.    

 

 

 

 

 

 

 

 

7. juli 2015     Tomas Wikborg 


