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Store Klaus 

 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af forrige referat og dagens dagsorden 

Godkendt. 

2. Mail-liste for beboere ønskes opdateret. 

Vi opfordrer til at alle grundejere fremsender deres mailadresse med navn og adresse til se-

kretæren på c.e.eisenhardt@gmail.com. 

 

3. Økonomi 

Vi forventer lidt udgifter under næste punkt ”Vej og Kloak”. 

Kasserer informerer om at alle grundejere har betalt. 

Vi betaler 75 kr. hver måned i gebyr til banken. Vagn undersøger alternative løsninger. 

 

4. Vej og Kloak 

Der er behov for at få suget brøndene tomme i alle tre vænger. Vagn kontakter entreprenør. 

 

5. Evaluering af sommerfest 

Rigtig god dag. Vi var heldige med vejret og lærte nye naboer at kende. 

Niels Erik fra nr. 58 inviterede alle til jazz-koncert i sin have et par weekender efter. Dette 

var ligeledes en stor succes. Tak for invitationen. 

 

6. Aktiviteter i efteråret 2017 

Ingen planlagte aktiviteter. 

                       

Referat 

Emne  Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Store Klaus 

Dato og tidspunkt  2. oktober 2017 – Kl. 19.30 

Sted  Store Klaus 35 (Ændret da Erik er forhindret i at deltage) 

Inviterede  Christian Kristensen, nr. 35, formand  

Vagn Mølgaard, nr. 67, kasserer  

Charlotte Eisenhardt, nr. 50, sekretær  

Claus Marmann, nr. 33  

Gert Krarup, nr. 81  

Jens Christian Gerdes Carlsson, nr. 39, suppleant 

 

Afbud fra Erik Meyerhoff, nr. 54, suppleant  
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7. Nyt vedrørende legeplads? 

Jens Christian har dialog med Kommunen om mulighed for opsætning af legeplads evt. i  

fællesskab.  

 

8. Nyt vedrørende støjvold? 

Gert informerer om at Kommunen stadig synes om idéen om støjvold med overskudsjord 

fra byens byggepladser. Ingen ved hvornår. 

 

9. Grundejerforeningen er kommet på Facebook! 

Søg på: ”Grundejerforeningen Store Klaus. Odense.” 

 

10. Andre sociale arrangementer 

Muligheder for julearrangement, fastelavn, invitation til øvrige på stamvejen blev drøftet. 

Man kunne evt. kontakte Jernalderlandsbyen for at lave et fællesarrangement.  

Intet vedtaget – vi vender den igen senere. 

 

11. Næste møde 

Mandag d. 22. januar kl. 20.00 hos Claus i nr. 33. 

 

 

 

 

 

Årlig møderække i Grundejerforeningen: 

1. Planlægning af Generalforsamling:   Medio januar 

2. Indkomne forslag før Generalforsamling:  Ultimo februar 

3. Generalforsamling:   Marts 

4. Opsamling efter Generalforsamling:  April 

5.  Alm. Bestyrelsesmøde  Oktober 

 

 

 


