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Referat af bestyrelsesmøde   

Mødedato 20. sept. 2018 

emne Bestyrelsesmøde 

deltagere Stephan Randahl Bjerre, Chris Nørregaard, Jesper Aagaard, Klavs Moesgaard 

Hansen, Ole Gottrup. 

fraværende . Ingen 

fra  
 

Dato 

udsendt 

20. sept. 2018 

24.  sept 2018 

cc  
 

  

Dagsorden til bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Toften Middelfart 

 

1. Godkendelse og underskrivning af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

2. Siden sidst   

3. Nyt fra formanden  Et medlem af GT har gjort opmærksom på P-problemer ved friskolen når 

der er store møder. GT tager spørgsmålet op med Friskolen. 

4. Nyt fra kassereren. Opkrævning af kontingent – status? 20  boliger ud af 98 mangler at betale 

kontingent til GT. De rykkes.  Næste opkrævning er pr. 1. jan. 2019. Oplæg til budget og 

kontingent  for 2019  startes op inden næste bestyrelsesmøde. Vi har diskuteret, at der 

fremadrettet bør spares op til asfaltarbejder med mere. 

5. Igangværende opgaver – status: 

a. Godkendelse af vejadgang hen over Grundejerforeningens ejendom ved Rokkevænget 

(Lifa)  GT har godkendt  LIFA´s  oplæg til  vejadgang mellem Rokkevænget og den nye 

udstykning mod vest.  Et areal som GT senere skal overtage. 

b. Gartner. Opgaver. Frekvens af græsslåning af arealer og volde     2 gartnere kontaktes mht 

til pris på  passende og ikke for overdreven vinter vedligeholdelse. Det drøftes om 

frekvensen af græsslåning skal øges i 2019. 

c. Mødet med kommunen. 

1. Godkendelse af vedtægtsændringer: 

Kommunen indrømmer, at de har glemt det. En jurist kigger på det asap. 

2. Kort til hjemmesiden: 

På Middelfart kommunes hjemmeside, findes et kort, hvor veje som vinter vedligeholdes af 

kommunen er markeret. Link til dette kort lægges på hjemmesiden. 
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Ang. vintervedligeholdelse af stier og græsslåning vil kommunen få udarbejdet en oversigt 

til GT! 

3. Skiltning af vænger: 

Kommunen ønsker ikke, at der opsættes skilte for enderne af Toften. Dette vil føre til ”en 

by i byen”, hvilket ikke er ønskeligt. 

4.  Tæt/lav bebyggelse i GT’s område: 

Kommunen vil undersøge om der er  andre vedtægter for grundejerforeninger  der tager 

højde for at en grundejer kan dominere en grundejerforening. 

5. Trafik skilte og trafiksikkerhed: 

Regler ang. skilte og hajtænder ved indgangen til vængerne bør harmoniseres. Kommunen 

er fremadrettet opmærksom på dette. 

6. Støjvold: 

Første del af støjvolden mod jernbanen gøres nu færdig, og tilsås med græs. 

7. Rabatter: 

tages op, når kommunen har fået lavet en oversigt over områder der sommer vedligeholdes.   

8. Området ”bag” Langevænget mod Assensvej: 

Området tilsås med græs nu. 

9. Legeplads tilskud og materialer: 

Kommunen kigger i kassen, om der skulle ligge nogle midler til etablering. Kommune skal 

godkende et legeplads forslag fra GT, før et sådant kan igangsættes. 

6. Persondataloven. Hvad gør vi?  Der  udarbejdes en beskrivelse af GT håndtering af 

persondataloven som lægges på hjemmesiden efter fremlæggelse på  næste generalforsamling. 

 

7. Eventuelt  Legepladsudvalget har ikke været aktiv siden sidste bestyrelsesmøde. 

8. Tid og sted for næste møde   Mandag d 19 nov 2018 kl 16,15 

 


