
Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen 
7. april 2016 
 

Ole Storch har rettet henvendelse til kommunen, for at høre om muligheden for at 
sætte et informationsskab op. Han sender tegninger og fotografier til kommunen, så de 
kan tage stilling til om det kan lade sig gøre.  

 
1. Frank Poulsen og Rikke Foldager har ansøgt om en hjertestarter. Der kommer svar i løbet 

af et par måneder. 
 
2. Rikke Foldager undersøger muligheden for at oprette foreningskonto i egen bank. 

Alternativt koster det 1000 kr at skifte”ejer” i Jyske Bank. 
 

3. Arbejdsdag 
Lørdag d. 21. Maj kl 10-13 
 

 Frank Poulsen står for indkaldelse til arbejdsdag, og for at spørge Ole og Karen om de 
vil lave en reminder til A-skiltet. 

 Rikke Foldager står for at lave en invitation til fælles snak om legepladsens fremtid. Den 
hænges op ved Fælleshuset senest 1. Maj 

 Frank ringer til firmaet der står for inspektionen af legepladsen, for at høre hvad der 
konstituerer en legeplads.  

 
 

Arbejdsopgaver 

 Rutsjebane, klargøre, afvente rapport i forhold til maling af den.  

 Ukrudt 

 Bænke: slibes + males. Louise Riley står for maling, hvis vejret er til det. 

 Træer – flis til træer. Lotte Brorsen står det 

 Asfaltbunke køres over på stien. 

 Ukrudt mellem fliser på basketball bane. 

 Evt. male gyngestativ 

 Evt lave skabet. 
 

 På sigt skal der gøres noget ved stien mellem Louise Riley og marken, hvor asfalten 
bare stopper. 
Når vandværket er væk, går vi videre med at undersøge pris mv. 
 
Mulighed for at være hos Klaus og Hanne til øl og hotdogs når arbejdsdagen slutter – vi 
siger ja tak  
 
Endvidere diskuterede vi legepladsens fremtid, hvilket resulterede i følgende: 
Når arbejdsdagen slutter kl. 13 diskuterer vi hvad vi kunne tænke os med legepladsen. 
”Hele Boulstrup” inviteres til at komme til en øl efter arbejdsdagen for at tale om 
legepladsens fremtid. 
Det kunne resultere i, at der bliver nedsat et udvalg, der kan komme med et forslag, 
der kan komme til afstemning på næstkommende generalforsamling  

 
Forslag: Skal skabet stå på legepladsen? 

 


