
Bratten Grundejerforening 
 

Bestyrelsesmøde lørdag, den 16. marts 2019 

 

Deltagere: 

Jesper Andersen 

Dan Walther 

Charlotte Henningsen 

Helle Dam Jensen 

 

 

 

 

John Pedersen har valgt at fratræde sin post i bestyrelsen grundet stor geografisk afstand samt 

helbredsårsager. Det glæder bestyrelsen, at John fortsat vil tage sig af opsætning og vedligehold af 

hundeposer, og gennemgår eksisterende holdere og sætter nye holdere op i samarbejde med 

Charlotte Henningsen. 

 

Dan Walther indtræder som formand. 

 

Charlotte Henningsen indtræder som næstformand. 

 

Helle Dam Jensen indtræder som sekretær. 

 

Bestyrelsen består hermed af 4 medlemmer og skal ifølge vedtægternes § 5 være 5 medlemmer. 

Bestyrelsen vurderer, at der ikke indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, da der om ca. 4 

uger (den 16. april 2019) afholdes ordinær generalforsamling. 

 

Kontingentrestancer pr. dags dato opgøres til 39 grundejere, som ikke har betalt for 2018. 

 

Bestyrelsen sender rykkere til de grundejere, som ikke har betalt kontingent for 2018 i alt kr. 

11.700. 

 

Bestyrelsen har besluttet, at der kun vil blive sendt rykkere til grundejere for kontingent 2018. 

Nogle grundejere (ca. 16) skylder for flere år, men vi vurderer, at beløbet ikke vil blive indbetalt for 

årene 2017 og tidligere. 

 

Jesper har lavet en opgørelse over, hvem der mangler at betale for annoncer i magasinet for 2018. 

Det viser sig, at det åbenbart er et problem med opkrævning til det offentlige, da det kræver en 

EAN faktura. Det er dags dato lykkedes at få sendt opkrævning. 

 

Der er manglende indbetalinger for kr. 13.400 fra de offentlige annoncører og kr. 3.200 fra de 

private annoncører i alt kr. 16.600. Jesper sender dags dato rykkere til skyldnerne. 

 



Bratten magasinet 2019: arbejdet pågår og vi kan glædeligt konstatere, at flere nye annoncører 

har henvendt sig uopfordret og flere annoncører fra 2018 ønsker genindrykning af annonce. 

 

Dan har fået pris på kr. 407,00 pr. m2 i alt ca. kr. 46.000,00 på etablering af asfalt ved indkørsel til  

Doppen, Revlen, Kandeborgvej (bliver 1 meter bredere i hver side), Snedkervej, Kuskevej og 

Engsigen. Arbejdet igangsættes i uge 14. 

 

Bestyrelsen undersøger fortsat sagen vedrørende vejlukning ved Klemmen og Kandeborgvej og vil 

over for dens medlemmer redegøre dybere for sagen, når alt er undersøgt. 

 

 

 

 

Referent Helle Dam Jensen 


