
TOPPEN // Referat af bestyrelsesmøde den 12. august 2019 

Tilstedeværende: 
Peder (205), Poul (199), Ena (209), Dorte (207) og Martin (191) 

Referent 
Martin 

Agenda 

a) Siden sidst  
a) Der er ikke kommet punkter ind fra toppens medlemmer til Grundejerforeningsmødet 

august 2019 og bestyrelsen forbereder den kommende generalforsamling.  
b) Bestyrelsen forslår at Lene bliver dirigent igen til generalforsamlingen 

b) Beskæring af areal ned mod Tulip grunden  
Poul ringer til Skov og naturstyrelsen ved fældning af arealet ned mod Tulip grunden og 
fortsætter dialogen. Poul vil undersøge muligheden for at få beskåret området enten af Skov 
og naturstyrelsen eller at vi som forening får lov til selv at beskære området.  

c) 6A-6G generalforsamling  
a) Poul har været med til generalforsamlingen ved 6A-6G og giver et referat af mødet. På 

mødet blev det besluttet at få et tilbud på at få repareret stien, der går nede fra bunden 
af området. Et tilbud er indhentet ved Buus (10.000 kr.) og er efterfølgende godkendt og 
er repareret. 

b) Der foretages serviceeftersyn på hjertestarter. 
c) Der plantes blomsterløg ved T-krydset til en pris af 2.500 kr. Regnskab over på 10.067 

kr. og en egenkapital på 115.667 kr. 
d) Der er sket udskiftning i bestyrelsen i 6A-6G. 
e) Vedligeholdelse på 18.947,50 kr. af grønne områder i 6A-6G udover de individuelle 

vedligeholdelsesaftaler i hver forening. Peder ringer til Buus (Bodil) og undersøger, hvad 
der er i aftalen med Buus.   

d) Grundejerforening Helenelyst  
a) Der er foretaget meget forskønnelse og vedligeholdelse af område med bl.a. nye 

bænke, fitnessredskaber (110.000 kr.), træer, stier m.m. 
b) Det grønne udvalg vil lave et aktivitets og picnicområde ved petanquebane med en 

ramme på ca. 300.000 kr. Derudover bliver der kigget på vilde natur, bænke, 
blomstereng m.m. 

c) Bestyrelsen drøftede kontingent til den store grundejerforening og at der er overvejende 
stemning for kontingentnedsættelse, fordi området efterhånden er veletableret og der er 
et ret stor overskud (egenkapital) i den store parcelforening, men at det ikke skal 
betyde, at der ikke må ske udvikling i vores område, hvis der bliver behov for det og at 
kontingentet i så fald igen kan sættes op ved behov for nyetablering. 

d) Bestyrelsen vil undersøge om en eller flere fra Toppen vil være med i det grønne udvalg. 



e) Gennemgang af budget 
a) Bestyrelsen vil undersøge, hvad det koster at renovere/ fornye sandkassen – Martin 

tager fat i ham der leverede gyngen mht. en pris. 

f) Valg af bestyrelse 
a) Bestyrelsen stiller op igen, hvis ikke andre ønsker at stille op. 


