
 
 

 
Referat fra Avlegård Grundejerforenings bestyrelsesmøde  
Lørdag d. 28. maj 2016  

 

 

Tilstede var: 

 Kell Iisager, formand 

 Gitte Bjørg, næstformand  

 Anna-Maria Paamand,  

 Tomas Wikborg  

 

 
Afbud: 

 Henrik Andersen 

 Kim Lundberg 

Referent: 

 Tomas Wikborg 

 
 Dagsorden: 

1. Forberedelse af årets generalforsamling 

a. Bestyrelsens beretning 

b. Regnskab og budget 

c. Forslag til vedtægtsændringer 

d. Forslag til ordensreglement 

e. Dagsorden og indkaldelse 

f. Andet praktisk vedr. generalforsamlingen  

2. Update på lokalplansarbejde 

3. Nyt fra byggesager  

4. Evt. 

Referat: 
1. Forberedelse af årets generalforsamling 

a. Formanden præsenterede et forslag til bestyrelsens beretning. Kommentarer blev 

indarbejdet og den endelige beretning blev godkendt.  

b. Regnskabet og budgettet blev gennemgået og godkendt. 

c. Forslaget til vedtægtsændringer blev gennemgået, kommentarer fra medlemmerne 

blev diskuteret – nogen blev indarbejdet og andre formuleret som ændringsforslag.  

d. Forslaget til ordensreglement blev gennemgået, kommentarer fra medlemmerne blev 

diskuteret – nogen blev indarbejdet og andre formuleret som ændringsforslag.  

e. Dagsorden og indkaldelse blev diskuteret og udarbejdet. 

f. Formanden får det sidste på plads med forsamlingshuset. Tomas Wikborg og Gitte 

Bjørg laver indkaldelsen færdig og sender den ud per mail. Formanden sørger for 

omdeling/forsendelse til dem der ikke har en e-mail registreret. 



 
 

2. Vores forslag om udarbejdelse af en lokal plan for vores kommer til behandling i Plan og 

Miljøudvalget i Gribskov kommune d. 6. juni. Administrationen anbefaler et ja til vores forslag. 

Det bliver spændende.  

3. Der er nyt fra byggesagen Tårnbakken 30 – Formanden er blevet kontaktet telefonisk af 

Gribskov kommune (Anette Gardshorn Jørgensen), som kommenterede at højden på det 

eksisterende hus på Tånbakken 30, ligesom flere andre af foreningens huse på skånende 

grunde. På foranledning af telefonsamtalen har formanden sendt en e-mail til Gribskov 

kommune hvor han meddeler at grundejerforeningen ikke har nogen indsigelser mod højden 

på det eksisterende hus. Bestyrelsen udtrykte sin tilslutning. 

Bestyrelsen har ikke modtaget henvendelser om nye byggesager.  

4. Ingen punkter til evt. 


