
GRUNDEJERFORENINGEN PILEURTVEJ/SALVIEVEJ 
 

BESTYRELSESMØDE DEN 9. MAJ 2022 KL. 19.30 
 

Referat 
 
Fremmødte Bo H., Bo K., Kenneth og Laila 
 

Referent: Laila Madsen 
 
 

1. Referat fra mødet den 19. april 2022 blev godkendt 
Referatet er lagt på hjemmesiden.  
 

2. Formanden har ordet 
Formanden orienterede om, at vanding af alléen med de japanske kirsebærtræer 
er påbegyndt med hjælp fra nogle af medlemmerne. Det har været en tør 
periode, og vandingen er nødvendig for at holde liv i træerne.  
 
Formanden oplyste om, at de 3 parkeringspladser som besluttet på 
generalforsamlingen den 27. april 2022 forventes påbegyndt anlagt i uge 21.  

 
3. Opfølgning på ordinær generalforsamling 

Som opfølgning på generalforsamlingen, der blev afholdt den 27. april 2022, 
besluttede bestyrelsen datoen for afholdelse af ny generalforsamling til 
beslutning af foreslåede vedtægtsændringer, jf. vedtægtens § 24, stk. 2.  
 
Dato for ny generalforsamling bliver tirsdag den 7. juni 2022 kl. 19.30 og sker 
ved skuret på det grønne areal mellem Salvie 11 og 13. 
 
Laila printer og omdeler indkaldelsen sammen med referat fra 
generalforsamlingen. 

 
4. Tilbuddet fra Colas 

Status er, at Colas forventer asfaltarbejdet påbegyndt senest i slutningen af maj.  
 
Inden asfaltarbejdet bliver påbegyndt, vil der blive informeret til berørte 
medlemmer af grundejerforeningen.  
 
Der vil blive af Colas blive sat en informationstavle op med angivelse af forventet 
tidshorisont for påbegyndelse og afslutning af asfaltarbejderne.  
 
Selve arbejdet forventes at være ganske kortvarigt således, at berørte 
medlemmer kun bliver generet en dags tid.  
 
Forventet vil asfaltarbejdet foregå i uge 23 efter behørig varsling ca. 2 dage før.  
 

5. Foreningens økonomi 
Status quo, da der kun er kommet et par forventede fakturaer. 
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Udgifter til asfaltarbejdet tages fra Grundfonden, og foreningens økonomi bliver 
ikke berørt.  
 

6. Foreningens grønne arealer 
Poser til vanding af de japanske kirsebærtræer fyldt op, men der er brug for regn 
i løbet af maj/juni, og ellers vil træerne skulle vandes igen.  
 
I uge 19 bliver det nye areal med engblomst gjort klar således, at der harvet og 
sået. Regn og sol skal herefter gør deres del af arbejdet.  
 
Næste gøremål er at få sat fodhegn og plantet roser/rosenbuske ved siden af 
Pileurtvej 17.  
 
Foreningens grønne arealer står herefter ganske skarpt, og det bliver ikke 
relevant med Grøn Dag i foreningen i 2022.  
 
Bestyrelsen drøftede skrald i plantebæltet langs Frøgårds Allé i forhold til en 
fælles oprydningsdag, hvor også 2 udtjente bænke ved skuret på Salvievej skal 
fjernes og til genbrugspladsen.  
 
Bestyrelsen aftaler nærmere om en dato for oprydningsdag efter sommerferien.  
 

7. Dato for kursus i brug af hjertestarter 
Kurset foreslås afholdt den 7. juni 2022 fra kl. 18.30 – 19.30, hvorefter den 
varslede generalforsamling afholdes.  
 
Formanden fik afklaret tidspunkt for kursets afholdelse med hjertestarterfirma – 
First-8.dk – og tilmeldingsseddel omdeles samtidig med indkaldelse til ny 
generalforsamling. 
 
Formanden oplyste, at der den 25. maj 2022 bliver udført planlagt kontrol af 
foreningens hjertestarter.  
 

8. Nabohjælp – Skiltning mv.  
Bestyrelsen besluttede, at det ikke er en opgave for bestyrelsen at indkøbe 
klistermærker, og der var enighed om, at der i stedet skulle være et opslag på 
foreningens hjemmeside.  
 

9. Nyt fra den overordnede grundejerforening 
Den overordnede grundejerforening afholder generalforsamling den 24. maj 
2022.  
 
Bo H. genopstiller ikke som formand for den overordnede grundejerforening. 
 

10. Eventuelt  
Næste bestyrelsesmøde bliver afholdt efter generalforsamlingen. Laila indkalder.   


