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Ejerforeningen Giber Å, Mårslet 

Referat fra bestyrelsesmøde 4. maj 2017         

 

Deltagere:  Thomas Hey (167), Henrik Castenskiold (151), Jacob Engedal (169A), Ole Bisgaard (123) 

Afbud: Jesper Holmgaard (171A), Nicolaj Skaaning Tosti (97A) 

Referent: Ole Bisgaard 

__________________________________________________________________________ 

 

1 Voldgiftssagerne  

Varme- og facadesagen 

Jakob Nielsen har anmodet Voldgiftsnævnet om at beramme sagen (fastlægge datoer 

for sagens hovedforhandling), idet det må formodes at blive en vanskelig øvelse at 

fastsætte de nødvendige op til 3 dage, hvor alle implicerede parter med advokater kan 

mødes. 

 

2 Hjertestarter 

Hjertestarteren er opstillet. Jesper planlægger en instruktion i brugen af 

hjertestarteren ved en professionel instruktør en lørdag formiddag eller en 

hverdagsaften i et gæstfrit hjem. 

 

3 Skiltning ”Legende børn” 

Det første skilt er sat op. Det andet følger en af de første weekender. 

 

4 Grundejerforeningen Mustrupvej 

Der har været afholdt generalforsamling i grundejerforeningen. Thomas deltog og 

refererede fra generalforsamlingen. Vejfond og forsikringsforhold blev drøftet. Referat 

fra generalforsamlingen afventes. 

Ejerforeningen Giber Å er ikke længere repræsenteret i grundejerforeningen. Der står 

en plads åben til os i bestyrelsen.  

Alle i vores bebyggelse opfordres til at overveje at indtræde i bestyrelsen for 

grundejerforeningen, så vi får mindst én repræsentant.  

Det er specielt vigtigt i forbindelse med fremtidig administration af vejfonden. 
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5 Algeafrensning 

Der bliver ingen fælles algeafrensning i foråret, - dels er angrebene ikke så kraftige, 

dels er vores vinduespudser/algeafrenser bortrejst i flere måneder. Vi forventer, at 

han er klar igen i efteråret. 

6 Adresselisten 

Adresselisten pr. 21. marts er gældende. 

7 Hækplantning uden for egen grund 

Bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på en grundejer, som med få hækplanter har 

inddraget en strimmel af fællesarealet i sin grund. Bestyrelsen taler med den 

pågældende, - dels af principielle grunde, dels fordi lignende beplantning i samme 

husrække kan hindre en hensigtsmæssig adgang til bagsiden af husene. 

8 Næste Møde 

Tirsdag d. 26. september 2017, kl. 20.00 hos Henrik  


