
Referat fra bestyrelsesmøde den 3. maj 2018 

Grundejerforeningen Professorkvarteret 

 

Fremmødte: Michael, Jørgen, Christian og Merete 

Afbud fra: Søren, Jan og Carsten 

Første møde efter generalforsamling, hvor bestyrelsen skal konstituere sig. 

Formand:   Michael Munk Jørgensen 

Næstformand:  Christian Clausen 

Kasser:   Jan Schott Nielsen 

Medlem:  Jørgen Poulsen 

Medlem:  Carsten Schou Nielsen 

Medlem:  Søren Husum Pedersen 

Medlem:  Merete Juhler 

 

OK Nygaard 

Græsslåningen ser ikke så pæn ud, og der er arealer som ikke er helt slået. Om det skyldes 

vand ved vi ikke. Så er der en grund som de har slået græs på hvor de ikke skulle – kan være 

der er kommet en ny mand på. 

Christian tager kontakt til Heidi fra OK Nygaard for at høre hvad årsagen er. 

Når Christian alligevel taler med OK Nygaard, så forhører han sig om en pris på beskæring af 

hegnet langs Niels Bohrs Vej ind mod Lucinaborg. 

Ellehammersvej 

Henvendelse fra en beboer som gerne vil kunne køre en båd ind i sin baghave via det 

græsareal som er ved ”skt. Hans bålpladsen”. 

Merete svarer, at vi er villige til at lade det komme på prøve, men han skal være opmærksom 

at kørslen ikke ødelægger de grønne arealer i forhold til dybe spor hvis det f.eks. har været 

vådt i en længere periode.  

Hvis det giver problemer med ovenstående eller med andre grundejere, som også vil til at 

køre ind over fællesarealerne med trailere/både/campingvogne bliver vi nødt til at tage den 

op igen til overvejelse. 

I forhold til campingvognen, som står på vejen i et af vængerne, står der i reglerne for 

parkering i Fredericia Kommune: Campingvogne må ikke parkeres i mere end 24 timer 

medmindre andet er tilkendegivet ved afmærkning. 

Vi skal derfor holde øje om det fortsætter, og der kan tages kontakt til p-vagterne. Merete har 

opgaven. 



Generelt 

Der er taget kontakt til RH Service i forbindelse med færdiggørelse af aftaler om de levende 

hegn. Det forventes at arbejdet igangsættes fra uge 20. 

Der har været en henvendelse om det nedskårne hegn op til den private del af Engelundsvej. 

Forespørgslen var om hegnet snart ville skyde op – Michael har undersøgt og der er fine små 

skud, så det skal blot have lidt sol og tid for at komme godt op.  

Michael følger op på aftalen med kommunen om klipning af arealet langs Adelvej øst for 

udkørsel. 

Michael tjekker op med hængelåse og nøgler til bommene – og om alle medlemmer i 

bestyrelsen skal udstyres med en nøgle. 

Michael bestiller/køber 4 borde-bænke sæt, som kan samles og males til arbejdsweekenden. 

 

Arbejdsweekend 

Vi har indtil videre aftalt den 3/6 kl. 9 som mødedato for vores arbejdsweekend. Datoen 

meldes først endelig ud, når vi ved om OK Nygaard (eller andre) kan beskære hegnet ved 

Lucinaborg – Se under OK Nygaard punktet. 

Planen er at vi mødes til kaffe og rundstykker og så finder på nogle mindre projekter som vi 

kan ordne. 

Når Merete hører noget fra Christian meldes det ud på Facebook siden, og der skal måske 

laves sedler til postkasser? Dette skriver vi nærmere om via mail. 

Skt. Hans 

Vi drøftede forskellige muligheder i forhold til Skt. Hans. Planen er at Christian gerne vil være 

tovholder for en gruppe til planlægning af aftenen – Merete sørger for at lave et opslag på 

Facebook hvor vi efterspørger deltagere til den gruppe. 

Jørgen vil undersøge noget med leje af telt og evt. grill? 


