
Grundejerforeningen Gertrud Rasks Vej 2 – 146 samt Fabriciusvej 2 – 22 

 

Referart fra Bestyrelsesmøde. 

Dato: torsdag 14. maj 2020 Klokken 15.00  

Sted: Gertrud Rasks Vej 146 

Tilstede: Torben Andersen, Finn Jensen, Hannegrete Larsen, Jonna Riishøj Rasmussen,  

Punkter til dagsordenen: 

1. Afholdelse af G/F ordinære generalforsamling. 
Som følge af Corona19 er G/F ordinære generalforsamling blevet udsat da der er forbud 
mod at mødes i støre forsamlinger. 
Som der er meldt ud nu ser det ikke ud til, at der bliver åbnet op for støre forsamlinger før 
august 2020. 
G/F vedtægter, punkt 8,2, siger, at G/F ordinære generalforsamling afholdes hvert år så vidt 
muligt inden udgangen af april i Aalborg. 
Da det ikke har været muligt, at afholde generalforsamlingen skal bestyrelsen tage stilling 
til: 

• om der skal undersøges om generalforsamlingen kan afholdes via en digital løsning 

• eller udsætte generalforsamlingen til der bliver åbnet op for støre forsamlinger formentlig i 
august 2020. 

Bestyrelsen besluttede, at udsætte generalforsamlingen til der bliver åbnet op for støre 
forsamlinger. 

I samarbejde med Deas har vi fastsat datoen, den 25. august 2020 for den ordinære 
generalforsamlingen.  

Hvis der på dette tidspunkt forsat er er forbud mod at mødes i støre forsamlinger forbeholder 
bestyrelsen sig ret til at ændre datoen for generalforsamlingen.  

Ejerne orienteres via mail. 

2 Grønne områder / Personale / Økonomi. 
Ved græsslåning på skråninger ved blok 6, hælder skråningen nok mere end tilladt til at slå græsset med manuelt græsklipser. For at forebygge 
unødig nedslidning og ulykker, på personalet, der kan være annsvars pådragende for bestyrelsen, skal bestyrelsen tage stilling til: 

• Om græsslåningen på skrænten skal stanses da stigningen er oppe på 60/65%. 

• Om der skal indkøbes en automover, der kan slå græsset. 

Bestyrelsen besluttede, at indkøbes en automover, der kan slå græsset på skrænten og omlægge banerne for automaterne. 

3 Orientering til bestyrelsen. 
Deas har fået nyt telefonnr. 39466956 hvor du ringer direkte til teamet. 

Næste møde. Der afholdes nyt bestyrelsesmøde umiddelbart før generalforsamlingen eller hvis 

bestyrelsen finder det nødvendigt. Formanden indkalder. 

Referent Torben Andersen 

 


