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Grundejerforeningen  

Store Klaus 

 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 

Godkendt og underskrevet 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

3. Velkommen til nye medlemmer i Bestyrelsen 

 Herunder: 

 Opsummering af bestyrelsens opgaver og status 

Vejudvalg 

Der blev i 2012 lagt ny asfalt i vænge nr. 3 (67-75). 

Der blev i 2014 lavet lapninger og oprettet fliser i de to øvrige vænger. 

Vi observerer løbende behovet for lapninger og behov for helt ny asfaltbelægning. 

 

Støjvold 

I næste uge fremlægger kontaktpersonen ved Odense Kommune Rosanna, forslag om over-

skydende jord til lokale støjvolde, som vores fremlagte ønske.  

Det er en lang proces - så vi afventer. 

 

Vejbelysning 

Betaling af vejbelysning ved private fællesveje er droppet. 

 

Referat af Bestyrelsesmøde 

Emne  Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Store Klaus 

Dato og tidspunkt  24. april 2017 – Kl. 19.30 

Sted  Store Klaus 35  

Inviterede  Christian Kristensen, nr. 35, formand  

Vagn Mølgaard, nr. 67, kasserer  

Charlotte Eisenhardt, nr. 50, sekretær  

Gert Krarup, nr. 81  

Erik Meyerhoff, nr. 54, suppleant  

Jens Christian Gerdes Carlsson, nr. 39, suppleant 

 

Afbud fra Claus Marmann, nr. 54  

 

  



 Side 2 

4. Mulighed for afholdelse af Skt. Hans-fest på Store Klaus (Forslag fra Odins Odense) 

Idéen er god, men der er umiddelbart ikke opbakning i Bestyrelsen. Der er i forvejen et stort 

arrangement ved Sognegården i Næsby. 

Hvis en Skt. Hans-fest skal etableres på Store Klaus, kræver dette stort engagement og fle-

re års indsats. Vi nedstemmer idéen for nuværende.  

  

5. Hjertestarter i Jernalderlandsbyen  

Christian er blevet kontaktet – drøftelse om økonomisk støtte, da der er udgifter forbundet 

med at flytte den ud på facaden.                       

Bestyrelsen har besluttet at støtte det gode formål i vores kvarter og vil derfor give et tilskud 

på op til 2.000 kr. som et engangsbeløb. 

Christian svarer Jernalderlandsbyen. 

 

6. Ny legeplads?  

Vi har modtaget forslag fra Odins Odense om vi evt. i samarbejde kunne undersøge mulig-

heden for etablering af en legeplads. På www.indu.dk beskrives mere om konceptet for en 

”gratis” sponsoreret legeplads. Charlotte medbringer materiale fremsendt af Indu. 

 

Vi finder forslaget spændende, men kan ikke gennemskue de økonomiske konsekvenser. 

Indu betaler for selve legepladsen og opsætningen, men drift og serviceaftale skal betales af 

brugere.  

Jens Christian kontakter Indu og andre med erfaring fra Indu-legepladser for nærmere afkla-

ring. 

 

7. Sommerfest  

Vi har besluttet at festen holdes lørdag 17. juni 2017. Vi håber på mange tilmeldinger. Sidste 

år var der 35 tilmeldte. Børn/børnebørn er velkomne. 

Christian laver indbydelse. Jens Christian deler dem ud. 

 

8. Kørselshastighed 

Der bliver kørt meget stærkt på stamvejen. Bestyrelsen henstiller til at hastigheden nedsæt-

tes, da mange børn og børnebørn leger tæt ved vejen. 

 

9. Mødeplanlægning  

Planlægning af sommerfest:  Onsdag d. 7. juni kl. 19.30 hos Gert i nr. 81. 

 

1. Planlægning af Generalforsamling:   Medio januar 

2. Indkomne forslag før Generalforsamling:  Ultimo februar 

3. Generalforsamling:   Marts 

4. Opsamling efter Generalforsamling:  April 

 

http://www.indu.dk/

