
 

Side 1 

J. nr. 820-121394 SG/KTRE 
 
 
 
 

MØDEREFERAT 
 

------------------------------------------------ 
 
 
Sted: Teammøde 
 
Tid: onsdag den 27.10.2021 kl. 19:30 
 
Deltagere:        Per Korsgaard, Jakob Dynnes Hansen, Cira Aalund og Elin 

Schmidt og Susanne Graffmann, der også tog referat.  
 
Emne: Bestyrelsesmøde i Vejlauget Tisvilde Lundevej 
 
Første punkt var godkendelse af referat af generalforsamling.  
 
Referatet godkendtes med får rettelser. Elin retter til og sender ud til alle medlemmer 
af vejlauget. 
 
 
Revision af regnskabet for første driftsår. 
 
Per Krogsgaard kontakter den på generalforsamlingen valgte revisor Steen Skov-
gaard Christensen  for at få regnskabet revideret, hvorefter det skal underskrives af 
bestyrelsen. 
 
 
 
Konstituering: 
 
Bestyrelsen konstituerede sig således: 
Susanne Graffmann; Formand 
Per Krogsgaard : Kasserer 
Vi fortsætter med at sekretær/ referent posten går på skift.  
 
Opfølgning på to do listen. 
 
Elin har været rundt til de, der ikke havde betalt ,men erklæret ønske om medlem-
skab. 
 



 

Side 2 

Per sender materiale , vedtægter og referat ag generalforsamling samt skriftlig op-
fordring til at bidrage grundet belastning på vejene grundet omfattede ombygning til 
advokatkontakten til ejeren af nr. 14.  
 
Dette materiale skal også sendes til Tibita, der ikke havde fåret det i første ombæ-
ring.  
 
Cira tager kontakt til 4A, når referat er tilrettet.  
 
Susanne tager kontakt til Claus og Poul, der selvom de har adresse andet steds har 
store grundstykker ud til Tisvilde Lundevej.  
 
Per indkøber endnu et skilt. Stangen har vi -  Per sørger for opsætning.  
 
Farlig udkørsel til Tibike vej: Per går i dialog med politiet om hvordan vi skal sikre 
denne udkørsel.  
 
Opfølgning fra beslutningerne på generalforsamlingen: 
 

”Associerede medlemmer”, dvs. beboere på de veje, som støder op til Tisvilde Lun-

devej, i vejlauget . Jakob har udarbejdet skrivelse som blev gennemgået og god-

kendt. Vi aftalte at fordelevejene imellem . Vi er nød til at omdele et velkomstbrev i 

postkassen.  

 

Jakobs velkomstbrev til denne persongruppe godkendtes med tilføjelse af at de skal 

melde sig ind hos Per.  

 

Cira: Markvej og  Rigmor Stampes Vej 5A samt 5B (det er husene ned mod Niels 
Bohrs huse). 
Per: Spættestien og Pyramidestien. 

Jakob: Doktorstien og Lyngvej. 

Elin: Blæsborgvej og Møllevej. 

 

Med hensyn til vejens vedligeholdelse:i 

 

Jakob oplyste et Brian Hansen var anbefalet af kommunen. Det at aftaltes, at Per via 

sit bagland søger at lave beskrivelse af hvad der skal gøres ved vejen, så dette kan 

danne baggrund for indhentelse af tilbud. Per tager også en snak med kommunen for 

at høre om du kan pege på andre end Brian Hansen. 

 

Per oplyste at entreprenøren på Spættestien var raget uklar med beboerne og han 

kan således ikke anbefales.  

 



 

Side 3 

Cira oplyste at hun havde gode erfaringer med en der kunne lave asfalt arbejde. Af-

talt at Cira indhenter tilbud på det der skal gøres ved asfaltsvejs delen. 

 

Om ekstraordinært bidrag til vedligeholdelse for de grundejere der belaster vejen 
ekstraordinært ved bygge- og anlægsarbejder på grundejers matrikel af en varighed 
af 3 uger eller derover. Omfang af arbejdet og niveauet for bidraget drøftes nærmere. 
 
Vi blev enige om at aktuelt var der tre projekter, der krævede aktion – nr. 14, hjørnet 
af Brøndgraverens vej og Victor Benndix vej samt Bohrs gamle hus.   
 
Nr. 14. klarer vi skriftligt . vi er ikke sikre på om det også er den rigtige beslutning i de 
andre tilfælde.. vi drøfter videre på næste møde.  
 
Hjemmeside: 
 
Alle var enige om at den skal op at køre. Jakob tager kontakt med Peter Lauritzen og 
overgiver de dok. der kan offentliggøres på hjemmesiden.  
 
 Eventuelt. 
 
Nyt møde blev aftalt til den 1. december 2021 på teams. Jakob til retelægger og ind-
kaldelse.  
 

---o0o--- 
 
Mødet hævet ca. kl. 20:45 
 
. 
 
Som referent: 
 
Susane Graffmann 


