
Grundejerforeningen Bakkedraget Syd 
Vester Nebel 

Formand: Karsten Lomholt, Bakkedraget 53, Vester Nebel, 6040 Egtved Tlf.:75 56 14 56 / 28 43 03 00  

E-mail: karsten.lomholt@gmail.com 

Kasserer: Gitte Andersen Bakkedraget 39, Vester Nebel, 6040 Egtved.  Tlf.: 74 61 77 47 / 20 95 76 75  

E-mail: gitteogper@profibermail.dk 

 

 

 

Vester Nebel  

22. sep. 2017 

Referat: 

Bestyrelsesmøde den 21. september 2017 

Tilstede fra bestyrelsen var: 

 Karsten Lomholt 

 Jacob Muusmann  

Per Borup Andersen  

 

Kasserer: Gitte Andersen 

 

Dagsorden for mødet: 

Generalforsamling 2017 

Arbejdsdag den 8. oktober 

Eventuelt. 

 

Den årlige generalforsamling afholdes den 30 november 2017. kl.19:00 i Oasen. 
Per udsender varsel sammen med køreplan for arbejdsdagen. Jacob styrer arbejdsdagen. 

3 uger før generalforsamlingen udsendes indkaldelsen med regnskab og de punkter, som bestyrelsen ønsker 

behandlet. 

 

Bestyrelsen foreslår Jacob som dirigent. 

Alle nuværende bestyrelsesmedlemmer er villige til at genopstille. 

Revisor og kasserer er villige til at fortsætte. 

 

Beplantningsbæltet mod nord. I samråd med Skov- og Landskabsingeniør Stine Houborg fra Kolding 

Kommunes By- og Udviklingsafdeling har vi fået lov til at fælde den række træer og buske, der står nærmest 

grundene. Træerne er efterhånden så store, at grenene rækker langt ind over grundene.  

Bestyrelsen foreslår, at de enkelte grundejere, der er generet af træerne, selv står for fældningen og 

fjernelsen af grene. Brændet må de selv beholde eller sælge. 

 

Bestyrelsen ønsker en generel drøftelse af forhold i grundejerforenings område, herunder generende larm, 

løse hunde og opbevaring af campingvogne samt både. 

Per klargør udsnit af Lokalplanen, der omtaler opbevaring af campingvogne med videre. 

 

Renholdelse af bede. På sidste arbejdsdag var der kun 6 huse, der var repræsenteret. Set i lyset heraf vil 

bestyrelsen undersøge muligheden for at få anlægsgartneren til at holde bedene. Karsten indhenter priser. 

Stien fra vej nr. 2 til Elkærholmvej anbefaler bestyrelsen, at de berørte grundejere selv holder, lige som 

grundejerne, der har græsareal ud mod den gennemgående sti holder dette areal. 

 

Bestyrelsen indstiller, at budgettet for det kommende år er det samme som i år, og at der overføres 7.000 fra 

vintervedligeholdelse til vejkontoen.  

 

Hvem er med i festudvalget for 2018? 

 

Referent: Per Borup Andersen 

 


