
 
 

 

Referat af bestyrelsesmøde d. 11. Juni 2017. 

 

Dagsorden  

1)  Godkendelse af referat fra sidste bestyrelses møde 

 Godkendt 

 

• Godkendelse af referat fra generalforsamling 

Godkendt 

     

2) Regnskab v/Peter Grovermann  

Der er en pæn beholdning i banken, og ikke de store udgifter der skal betales pt. 

 

3) Orientering fra formanden  

Engen er slået – det er fint med små lunde og fritstående fyr, birk og gyvel. De fjernes dog med lyngen, og 

vil derfor ikke kunne brede sig. 

Vi er enige om, at Ole skal drøfte en 3 årig kontrakt om vedligehold af engen. 

 

4) Orientering fra Ole og Jens vedr. drænprojekt på Hyacintvej 

Intet at drøfte 

 

5) Opfølgning på generalforsamling 

• Opfølgning på kursus i hjertestarter 

Der er indtil nu 4 som har meldt sig fra Generalforsamlingen, + bestyrelsen  

Der kan fyldes op til 16 på holdet, så hvis der er nogen som har emner til at fylde op er det fint. 

 

• Omdeling af Nabohjælp 

 

• Festudvalg – strategi – beløb fra foreningen 

Der arbejdes på at festen kan holdes på enten den 2. september eller den 9. september. 

Festudvalget arbejder på dato, indkaldelser, svarfrister. Det skal vurderes hvordan arrangementet 

skal være. Skal det være grill, pølsevogn, med eller uden telt med meget mere. 

 



• Drøftelse af regler på engen 

Grundejere skal ikke slå, klippe eller fælde på engen og fællesområdet. 

Ole tager kontakt til de respektive grundejere, hvis nogen ikke kan lade være med at hjælpe med 

pasning af området. 

 

Peter bragte på banen, at det kunne være godt med nye bænke på området. Det undersøger og 

overvejer vi. 

 

• Drøftelse af nye vedtægter – hvordan håndterer / håndhæver vi det? 

Der sendes brev ud til grundejere, som ikke holder matriklen pænt. Efter ca. 14 dage sendes et nyt 

brev til grundejeren. 

   

6) Fordeling af arbejdsopgaver mellem bestyrelsen og suppleanter 

Der skal omdeles pjecer om nabohjælp, og rødderne til grundejerne. Vi har aftalt at det bliver gjort fra Oles 

adresse den 25. juni 2017.  

Jens printer rødderne ud (ca. 178 stk) 

Peter skaffer plastlommer 

 

7) Kommende møder 

Næste møde bliver den 20. august 2017 klokken 9.28 hos Inge. 

 

8) Eventuelt  

Intet at drøfte 

 

Referent Ib René Kanto 

Den 24. juni 2017 


