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Bestyrelsen	  har	  modtaget	  nedenstående	  rettidige	  forslag	  der	  vil	  blive	  præsenteret,	  
diskuteret	  og	  bragt	  til	  generalforsamlingen	  2015.	  
	  
I	  vilkårlig	  rækkefølge	  kommer	  her	  medlemmets	  egen	  beskrivelse.	  
	  
Jonsgården	  13,	  Elsebeth:	  

1. Dræning	  af	  vand	  på	  stien	   	  
• Efter	  jeg	  har	  snakket	  med	  Rødstensgården,	  kommunen	  og	  SK	  

forsyning,	  så	  lyder	  mit	  forslag,	  at	  der	  bliver	  lavet	  to	  vejbrønde	  på	  
stien.	  En	  imellem	  nr.	  11	  og	  13	  og	  en	  lidt	  længere	  henne	  ad	  stien	  ved	  
nr.	  11.	  	  

• Rørene	  skal	  derfra	  føres	  om	  mod	  mosen,	  som	  ligger	  i	  "baghaven"	  
mellem	  nr.	  13	  og	  15.	  Rørene	  skal	  føres	  ad	  stien	  langs	  nr.13	  også	  fra	  
stien	  lige	  ind	  til	  mosen.	  	  

• Rørene	  må	  ikke	  kobles	  på	  kloakken	  ude	  i	  vejen.	  	  
Rødstensgården	  (snakket	  med	  Kim)	  har	  givet	  et	  skud	  fra	  hoften	  på	  ca.	  
30.000	  kr	  plus	  moms.	  	  

• Det	  eneste	  vedligeholdelse	  er,	  at	  rette	  til/fylde	  på	  gruset	  omkring	  
vejbrøndene.	  	  

• Kommunen	  skal	  så	  have	  en	  projektbeskrivelse	  som	  ansøgning	  til	  
vandsynsrådet,	  hvis	  forslaget	  vedtages.	  	  

• Vi	  kan	  snakke	  med	  en	  Nina	  Johansen	  fra	  kommunen,	  så	  kan	  hun	  
svarer	  på	  lige	  præcis	  hvad	  ansøgning	  skal	  indholde,	  hvis	  det	  bliver	  
aktuelt.	  	  

2. Skilte:	  gør	  rent	  efter	  din	  hund.	  	  
• Skilte	  ved	  indgange	  af	  stier	  med	  samle	  hundelort	  op	  efter	  deres	  hund.	  
• Et	  eks	  på	  pris	  og	  skilt:	  	  

http://www.e-‐skilte.dk/gor-‐rent-‐efter-‐din-‐hund-‐printet-‐skilt-‐med-‐
beslag-‐og-‐skiltestang.html	  

• Skilte	  sætte	  op	  på	  arbejdsdagen.	  	  
3. Virksomheder	  skal	  betale	  grundejerforening	  for	  at	  have	  deres	  reklameskilte	  

stående	  ved	  rundkørslen.	  	  
• Det	  ser	  ikke	  særlig	  pænt	  ud	  med	  de	  store	  skilte	  ved	  indgangen	  til	  

jonsgården	  derfor	  kan	  vi	  da	  ligeså	  godt	  få	  noget	  ud	  af	  det.	  	  
	  
Ane	  &	  Brian	  

1. Hjertestarter	  
• Det	  er	  ca	  24.000kr	  pr	  år	  inkl.	  kursus	  hvert	  år	  for	  1	  deltager	  pr.	  

husstand.	  	  
• Varmeskabet	  er	  ca.	  4.000kr.	  en	  gang	  for	  alle.	  
• Det	  er	  en	  del	  penge.	  Men	  også	  en	  professionel	  løsning	  der	  virker	  

når/hvis	  der	  bliver	  brug	  for	  det.	  	  
• Det	  svarer	  til	  35kr	  pr	  husstand	  pr	  md.	  	  

2. Shelter. 
• Sheltersalg.dk    

Model 1: Pris 41250 kr (incl moms) leveret og monteret. 
Model 2: Pris 46250 kr (incl moms) leveret og monteret.  
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3. Frugttræ til højen  

• Pris 300 kr.  
• 1 pose jord. ca. 50kr.  
• Støttestolpe og reb ca. 100kr.  
• Plantes på en arbejdsdag 

 
4. Bænk til højen - evt. rundt om ovenstående træ 

• Fx fra Søndergårdhegn (soendergaardhegn.dk) til 2400kr 
leveret.  

• Samt olie/træbehandling ca. 500kr.  
• Vedligeholdes på arbejdsdag 

 
5. Borde-bænke-sæt til "sletten"  

(det store grønne område med fodboldmål).  
• 2 stk. fra f.eks.  xl-byg: fra 799kr til 1300kr. Der findes fire 

forskellige modeller. Fx model Agersø 42 mm trykimp til 799kr 
eller Samsø 42 mm sort til 1299kr. 

• Vedligeholdes på arbejdsdag 
 

6. Skraldespande til området 
• Fx fra Carbi.dk  
• model 5045 med askebæger - fra 2195 til 2775 ex moms og 

levering. På stander. 
• Eller model 5064 - priser fra 1995  - 2475kr. På stander. 
• Eller model 5065 - priser fra  1895 - 2375. På stander.  
• Tømning er med i tilbud fra Vækst og Miljø. 

	  
Jonsgården	  12,	  Charlotte	  og	  Niels	  

1. Hæv	  kontingent	  fra	  3500	  til	  4000	  årligt	  og	  afsæt	  de	  500	  pr	  husstand	  til	  
vejfonden	  
	  
Motivering:	  
• Det	  er	  rimeligt	  at	  alle	  nuværende	  grundejere	  betaler	  for	  den	  slitage	  vi	  

udøver	  ved	  brug	  via	  opsparing	  til	  fremtidig	  renovering,	  så	  denne	  
omkostning	  ikke	  blot	  lægges	  over	  på	  fremtidige	  ejere.	  Det	  vil	  for	  alle	  også	  
være	  fordel	  ikke	  i	  et	  enkelte	  at	  skulle	  finde	  måske	  10-‐20000	  på	  sit	  
husbudget.	  
	  

2. Tilføjelse	  i	  vedtægter,	  kommunikation	  til	  medlemmerne	  
• Al	  information	  til	  grundejere	  inkl.	  Indkaldelser	  til	  generalforsamling	  mm	  

kan	  fremsendes	  pr	  mail.	  
• Såfremt	  der	  ikke	  er	  registreret	  minimum	  en	  mailadresse	  til	  ejendommen	  

fremsendes	  vedtægtsbestemte	  udsendelser	  pr.	  Brev.	  
• Øvrige	  informationer	  vil	  være	  tilgængelige	  på	  hjemmesiden	  

	  


