
Grundejerforeningen ”Kyndelmisse” 

Hundested 

 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 25. november 2020 

Tilstede: Sanne Jespersen, Gert Jensen, Svend Lange, Jan Petersen og Lisa Wind Gade 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Godkendt uden kommentarer. 

Velkommen til Svend Lange, der er indtrådt i bestyrelsen efter at Søren Hagelund er fraflyttet. 

2. Regnskab  

Der er fortsat en enkelt grundejer der endnu ikke har betalt. Kassereren har kontakt til 

vedkomne. 

Godkendt uden kommentarer. 

3. Nye grundejere. 

- Velkomstbreve 

Da ejendomsmæglerne er meget længe om at melde tilbage, når et hus er solgt, vil bestyrelsen 

fremover være mere opmærksomme på, når nye flytter ind. Bestyrelsen finder det vigtigt, at 

nye grundejere bydes velkommen så hurtigt som muligt. 

- Virker mailsystemet på den nye hjemmeside? 

Kassereren vil kontakte designeren af vores hjemmeside. Der er nogle emner på hjemmesiden 

der ikke fungerer optimalt. 

4. Veje og fortove 

Formanden har haft kontakt til en entreprenør vedr. vores veje. Det er ikke optimalt at 

reparere revner på denne årstid. Vejene gennemgås til foråret og han vil herefter give tilbud på 

arbejdet. 

Fortovene vil ligeledes blive gennemgået til foråret. 

5. Facebook Gruppe 

- Regelsæt og opsætning 

Dette er en lukket gruppe for grundejere i GF Kyndelmisse. 

Formålet med gruppen er at videregive informationer til grundejerne, både fra bestyrelsen     

med også grundejerne i mellem. 

Hold den gode tone. Overholdes dette ikke, kan adm. udelukke vedkomne fra gruppen. 

Har du planter, haveredskaber/ maskiner du vil sælge eller give væk, kan du slå det op i 

vores gruppe. 

- Hvem vil være administrator 

Sanne er administrator af gruppen. 

6. Evt. 

Drøftelse af hastigheden på Karlshøjvej. Skiltet på hjørnet af Karlshøjvej og Frederiksværk 

med 40 km i timen er kun en påbudstavle. Denne står meget tæt på hjørnet og ses nok ikke af 

mange. Flere skilte vil være ønskeligt.  Forespørgsel til kommunen om opsætning af flere 

skilte. 

7. Næste møde 

27. januar 2021. 

 

Referent: Lisa Wind Gade 
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