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Referat af bestyrelsesmøde 2. maj 2017 

Til stede: Anette, Dorte, Janus, Thomas, Josefine 

Afbud: Ole 

1. Velkommen til Thomas og Janus, der er hhv. nyt bestyrelsesmedlem og aktiv suppleant. 

 

2. Fællesinstallationer. 

Bestyrelsen har efterhånden fået flere forespørgsler ang. ændringer af de fælles installationer i de enkelte 

husstande. Ændringer af fællesinstallationer er som udgangspunkt ikke tilladt. 

Bestyrelsen vil nu udarbejde et regelsæt for ændringer fællesinstallationer, der gerne skulle kunne imødegå 

den enkelte husejers eventuelle ønsker uden, at det besværliggør foreningens adgang til disse eller forringer 

installationerne som sådan. 

 

3. Veje 

Vi fik lagt ny belægning på for et par år siden. Mange af de løse sten er stadigvæk løse, hvilket kan være 

forårsaget af, at siderne i vejene mestendels bliver anvendt som parkeringspladser og belægningen dermed 

ikke bliver kørt fast. Bestyrelsen har dog desværre erfaret, at der allerede nu er småhuller i belægningen 

nogle steder. Kantsten er dertil snart i niveau med vejen, det er vel ikke meningen. Vi udarbejder en rapport 

til Kommunen.  

De enkelte beboere må meget gerne via hjemmesiden under ”kontakt bestyrelsen” give os oplysninger om 

skader eller mangler ved belægningen.  

 

4. Andet 

Bestyrelsen har fået henvendelse ang. de meget mærkelige og foruroligende omdelte skrivelser. Her er nogle 

beboere blevet nævnt ved navn og adresse. Josefine har talt med formanden for Lystofte ejerlaug 

(Granparken), hvor bemeldte skribent holder til. Hans kæreste bor i et af husene. 

Granparken har i årevis haft problemer med bemeldte af samme karakter som beskrevet. Eksempelvis har 

formanden også oplevet at være nævnt ved navn og adresse.  

Skribenten er syg og det er kæresten også. Lystofte Ejerlaug har kontakt med kommunen, men da intet 

ulovligt er sket kan de ikke rigtig gøre noget, men kommunen har opsyn med kæresten, der bor i 

Granparken. Det er ikke første gang, at vi oplever omdeling af disse skrivelser. Formanden fra nabo-

ejerforeningen kunne oplyse, at det har stået på i ca. 10 år. Skribenten er efter hans udsagn ganske ufarlig. 

Politiet har en stor sagsmappe på skrivelserne mm. 

Bestyrelsen i Bredeparken kan kun opfordre folk til at ignorere skrivelserne og smide dem ud. Føler nogen sig 

usikre, skal det meldes til politiet. 

 

Josefine Bican 


