
1 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Annebergparken 16. maj 2012 
 
Til stede: Per Pandrup, Ken Hjelm, Hans Raunsø, Thure Jørgensen (referent) 
 
Afbud: Lars Kristensen, Gorm Jensen, Helle Bergmann 
 
Inviteret: Ivan Magnussen, Annebergparken 6, deltog i mødet, jf. punkt 2 
 
 
1) Siden sidst 
Generalforsamlng 
Bestyrelsen har samme sammensætning som før generalforsamlingen. Referatet fra mødet er sendt 
til underskrift til formanden + et bestyrelsesmedlem, som derefter sender det tilbage til 
administrator. 
 
Ingen yderligere bemærkninger. 
 
Opsamling på seneste bestyrelsesmøde 
Referatet fra det seneste bestyrelsesmøde blev gennemgået. Der er følgende bemærkninger: 
 

 Separatkloakering, herunder vejbrønde: Thure Jørgensen spørger til afslutningen af 
separatkloakeringen, herunder afleveringsforretning 

 Gadelamper og skilte I: DATEA arbejder stadig på at få et tilbud i hus på forsikring af vores 
gadelamper og skilte. Sagen er ikke forsikringstypisk, så tager lidt tid. I øjeblikket 
værdiansættes lamperne. 

 Gadelamper og skilte II: Bestyrelsen anmoder Teknisk Afdeling om at sørge for at sætte 
opalt glas i gadelamperne igen de steder, hvor der i forbindelse med udskiftning af pærerne 
er sat klart glas i. 

 Skovgrunden, nr. 14A, konkursbehandling: Kommunen har købt skovgrunden og GF’s 
sikkerhed gennem ejerpantebrevet for 50.000 dækkes, hvilket er 2/3 af GF’s 
kontingenttilgodehavende. 

 Udviklingsgruppen for Grønnegården: Grønnegårdens fremtid drøftes stadig i kommunen. 
Bestyrelsen v. Per Pandrup vil forsøge at få et møde sat i stand med kommunen for at høre 
status på udviklingsplanerne m.v. Se også planstrategiens omtale af Annebergparken som 
kulturcentrum m.v., jf. 
http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=odsherred&page=document&docI
d=73995&ItemId=74012.  

 Matrikler som ikke betaler kontingent: Sagen drøftet. Thure Jørgensen og Helle Bergmann 
holder møde med en af grundejerne i slutningen af juni. Bestyrelsen drøftede mandatet. 

 
2) Fjernvarme 
Det næste skridt, herunder arbejdsgruppe under bestyrelsen  
Den seneste udvikling på fjernvarmesagen blev drøftet: Der er drøftelser i gang mellem Nykøbing 
Varmeværk og E.ON. 
 
Bestyrelsen besluttede at nedsætte et underudvalg, jf. vedtægternes § 8, stk. 1, jf. § 2, stk. 1, til at 
følge sagen. Hans Raunsø fra bestyrelsen og Ivan Magnussen fra Annebergparken nr. 6, Fjordhus, 
blev udpeget til udvalget. Udvalget skal efter behov holde bestyrelsen orienteret om udviklingen. 
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3) Eventuelt 
Styning af allétræerne er aftalt til efteråret 2012, hvis det passer ind i Have og Vejs arbejdsplan. 
 
En pixi af lokalplanen, som bestyrelsen tidligere har beskæftiget sig med at udarbejde, vil blive 
taget ud af skuffen igen, når tiden tillader det. Per Pandrup graver den frem. 
 
Referent: Thure Jørgensen 
Dato: 16. maj 2012 


