
Grundejerforeningen 
Den Østrigske Villaby  
Fyrrehusene 1-19, 2-32 
2600 Glostrup 

 
 

Albertslund d. 23. oktober 2017 

 

Referat af bestyrelsesmøde d. 23. oktober 2017 
 

Deltagere: Bendte, Kjeld, Kirsten, Jane og Lene 

 

 

1. Vedligeholdelse omkring husene på fællesarealerne 

Der er klippet i spiræa bag skuret, da de skulle bore for at sætte hylder op. Spiræa var mere 

end 1 m ud over fællesarealet. Det virker tilsyneladende ikke med kollektive opfordringer. Ved 

uddeling af velkomstfolder kan det overstreges, at man skal vedligeholde 1 m fra grunden.  

 

2. Status på fællesarbejde 

 

Der mangler ca. 9 husstande at deltage i fællesarbejdet. Kirsten kommer på søndag. 

Det er ikke tilstrækkeligt at luge 2 gange om året, så Jane stiller spørgsmål ved, hvorfor vi 

bruger energi på det. Bendte foreslår, at vi ligger flis under buskene til foråret. Det kan 

forventes, at 10-15 cm kan holde i 5 år. Der bestilles ca. 3 m3. 

Ukrudtsbrænderen kan også anvendes, hvor det er muligt.   

Liste over opgaver er opdateret. 

 

Bendtes forventede forslag til generalforsamlingen vedr. asfaltpladsen med, at så græs vil 

være helt ind til skuret og at beplantning fjernes. Hvis der skal være beplantning langs hus-

gavlen, så bør der ligges en række fliser, mener Kirsten, så man kan slå op til beplantningen. 

Der kan også være flisebelægning hen til skuret og græs helt ud til stien, så buske mod 

Elmehusene også fjernes. 

 

3. Status på ny vejbelysning 

 

På mødet med lysambassadørerne blev der valgt pullerter og vægarmaturer. Resultaterne af 

afstemningen er ikke fremsendt. De forventer at nå til vores grundejerforening i 3. kvartal 

2019, hvor kommunen vil tage kontakt til grundejerforeningen. Der gennemføres en lysbereg-

ning for et armaturvalg. På mødet spurgte Lene ind til betaling af ny vejbelysning, hvor der i 

dag betales over skattebilletten og Sten bekræftede, at det også vil ske fremadrettet. 

  

4. Status revision af vedtægter 

Kirsten og Jane er i gang. Der er tale om mindre rettelser. Det skal være færdig til næste 

generalforsamling. 

 

5. Folder om Velkommen til grundejerforeningen 

Der gives et overordnet overblik og resten kan findes på hjemmesiden ellers bliver der et stort 
vedligeholdelsesarbejde. Bemærkning om havekrukker skal afleveres på genbrugspladsen slettet. 
Folderen kopieres og omdeles. 
 

6. Evt. 

Der er mange forskellige ordninger i Albertslund ift. affald, hvorfor de har lidt problemer når 

der er afløser har Bendte oplyst. 

 

7. Næste møde 

 

Torsdag den 25. januar 2018 kl. 19 hos Kirsten. 



Grundejerforeningen
Den Østrigske Villaby
Fyrrehusen e L-L9,2-32
2600 Glostrup

Middag for bestyrelsen mandag den 5. februar 2018 for bestyrelsesmedlemmer, suppleanterne
Michael og Jane, revisor Vagn og suppleant Lisbeth samt Jan og Hugo. Lene sender mail om at
reservere dagen. Forslag til spisested Salliet. Keld bestiller bord til januar.

Referent Lene Hansen
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