
17. maj 2017 

Til Medlemmerne!  

 
I lighed med sidste år er referatet fra foreningens ordinære generalforsamling d. 22. 

marts 2017 og bestyrelsens beretning lagt ud på foreningens hjemmeside www.gf-

strandgaarden.dk.  Kontakt et bestyrelsesmedlem eller skriv til info@gf-

strandgaarden.dk, hvis der ønskes en papirversion af referatet og beretningen.  

 

Mød bestyrelsen 
Før den ordinære generalforsamling blev der budt på stegt flæsk og persillesovs. Der 

var en god snak under spisningen og der kom forslag frem til arrangementer for 

grundejerne.  

 

Opfølgning på den ordinære generalforsamling 
1. Fremmøde til generalforsamlingen 

Repræsentanter fra 21 ud af 110 parceller havde valgt at deltage i årets general-

forsamling, hvoraf en enkelt ved fuldmagt. Tak til de fremmødte for det store 

engagement under generalforsamlingen. 

   

2. Vedr. dagsordenens punkt 8, 9 og 10. Den nye bestyrelse, suppleanter 

og revisorer 
 

Den nye bestyrelse har fået følgende sammensætning: 

Formand: Annie Ejstrup Brovej 18 Tlf. 46 15 06 38 

Næstformand:  Allan Frederiksen Brovej 20 Tlf. 46 15 12 94 

Kasserer:  Hans C. Jørgensen Ræveholmsvej 55B Tlf. 46 15 17 46 

Sekretær: Anders Røjleskov Solvej 1 Tlf. 46 16 12 07 

Medlem:  Leni Helborg Larsen   Granskovvej 12  

 

Suppleanter:  

Jes Hansen  Ræveholmsvej 36 

Ellen Jessen Lopholmen 26 

 

Revisorer:  

Henrik Johansson Granskovvej 14 

Rasmus Edahl Lopholmen 24  

 

 

 

 

 
 

 

3. Bestyrelsen følger op på følgende forslag/bemærkninger 

3.1. Socialt arrangement for voksne (udover det årlige banko) 

3.2. ”Skæv” vandlås i fortovet ud for Ræveholmscentret 

3.3. Mulighed for rumleriller eller lignende på bakken op mod bageren for at øge 

opmærksomheden på tværgående trafik på Ræveholmsvej og dermed undgå 

farlige situationer 

3.4. Opfriskning af den gule afstribning på Karlslunde Mosevej 

3.5. Kommunens græsslåning langs Møllebækstien. Hvor højt må græsset blive? 

3.6. Husk Lopholmen 25 på vejskiltene 

 

 Ad 3.5 Ifølge kontrakten med Park og Vej skal græsset slås, når det er 20 cm højt. 

Hvis græsset bliver højere end de 20 cm, skal man skrive til vlm@greve.dk og helst 

vedlægge foto. 

 

Børnearrangement d. 26. august 2017 

Der vil også i år blive stillet en rutsjebane op på det grønne areal for enden af 

Lopholmen. Forældre/bedsteforældre er meget velkomne til at medbringe kaffe og 

kage og få en hyggelig snak med andre forældre/bedsteforældre i løbet af 

eftermiddagen. Se separat indbydelse.  

 

Banko d. 15. november 2017 kl. 19.00 
Datoen for året banko er allerede fastlagt. Sæt kryds i kalenderen d. 15. november og 

glæd dig til en god aften med masser af chancer til at vinde masser af præmier. Større 

børn er også velkomne.. 

 

Vedligeholdelse af rabatter 
Beskæringsregler for bevoksning ud mod rabatten fremgår af bilaget. Vær også 

opmærksom på grundejerens forpligtelse til at  

• opfylde rabatterne, således at der ikke er niveauforskel på vejbanen og 

rabatten. Dette for at undgå, at asfaltkanten knækker. Med andre ord er det 

for at udskyde behovet for at lægge ny asfalt og dermed spare på 

vedligeholdelsesbudgettet.    

• holde græsrabatten, så den ikke vokser ud over vejbanen 

 

Vejsyn d. 22. juni. 
Bestyrelsen har planlagt vejsyn d. 22. juni kl. 19.00. Der er fokus på riste, skilte, asfalt  
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