
Referat fra 31-05-20 

1. 

Valg af ordstyrer og referent: 

Ordstyrer Lone 

 referent Dorte 

2. 

Godkendelse af referat 

Helle havde sendt nogle ændringer til sidste referat. Disse er markerede med blåt  i sidste referat. 

3. 

Sager fra mailen, foreningsmobil, FB:  

-Hussyn skal videts muligt bestilles på foreningsmail. Således at procedurevejledning kan medsendes ved 
svar. 

-Home driller lidt i forbindelse med salgs materiale på vore huse. Ordkløveri som Britt fra hovedkontoret 
tager sig af. De skriver at vore huse skal ulovliggøres. 

 
-Skrald, vi er kommet ind i god gænge men det er stadig håndarbejde at bestille grøn opgrap. 

-Tilladelser til at støje på helligdage flere ønsker dispensation. Enighed om at det kan gives , men med 
omtanke og med forbehold for aftens støj. 

-xxxx klager  over gratis bordet og  stubbene ved Agerhavens indkørsel. Stubbene skal fjernesn. Vi 
sender svar omkring gratisbordet.  
Et par henvendelse om kloak – skal vi undersøge om en digital løsning er mulig?  

Vi er enige om at digitalisering er nødvendigt, Karsten kigger tegninger igennem og ser om vi har noget 
der kan bruges til upload. Eller vi skal have hjælp af en kloak kyndig. 

 
En enkelt hundehvalp er flyttet ind – skal vi have opdateret og digitaliseret det? Ja det skal vi ifølge 
vedtægterne. 
Katteklager – what to do? Dorte D finder gældende lovgivnig omkring katte hold. De skal holdes på 
egen matrikkel. 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/1847 

 
xxxx har fået besked på at flytte campingvogn og trailer. 

Telefon referater, omhandler for det meste om informationer om vore  deklarationer og  bestilling af 
hussyn.  

4. 



Område Jan, hvad er sket, hvad skal ske? 
mussamtalen var d. 22/5 –  Jan meldte fra på grund af fridag. Helle finder ny dag i næste uge sammen med 
Lone. 

Målet med samtalen er bl.a. 

-Ibrugtagning af timeseddel, som skal afleveres hver fredag på bordet i foreningshuset. 

Rokering af arbejdsdagenes opgaver i forhold til kommunal tømning af affaldscontainer. 

Afspadsering , ferie , fridage og sygedag skal omkring Lone. Gerne SMS. 

Bestilling af opgrabning, skal Jan overtage.. 

 

5. 

Grenpladser: økonomien omkring disse synligøres på hjemmesiden. 

 

6. 

Hjemmeside: 

Majken er igang og vi kan sende direkte til hende.  Hun har bedt om asistance vedr. tekst omkring de 
grønne områder. 

Majken lave opslag om beboerafhentning af brænde i området. Husk træ ved minigolfbanen. 

 

7. 

Økonomi: 
-Vandure – hvem og hvordan sætter vi ind overfor de sidst, obligatorisk ved hussalg.. 

På sidste møde blev det aftalet at Dorte Dam skulle have en liste over de sidste  100. medlemmer på 
gammelt vandur. Hun vil så prøve at fange dem via telefon. Sidste udvej bliver varslingsbrev omkring at 
bestyrelsen går ind med vvs. 

Dorte venter på listen. 

- Solgt golfvogn, pengene er på kontoen. 

-Indkøbskort til Dagrofa er tilgængelig ved indkøb. 

 

  
8. 

Kamstrup – aftale kursus: 



Dorte M og Dorte Dam går sammen om opgaven med vand indberetninger og det tilhørende Kamstrup 
materiale. 

9. 

Rengøring af foreningshuset sørger Signe for. 

10. 

Hovedbestyrelsesmøde d. 2-6 deltager Helle i. 

 
 

11. 

Festudvalg 
Evaluering på Loppemarked, hver for sig 

Vi havde for lidt besøgene, men forsøger med en ny omgang i september.  

 
Ladefest –  en dato i september 

Banko- Midt august.  

12. 

Generalforsamling –  

Dato 27 september. 

Lone booker lokaler i Hedehuset. 
 

13. 

Opfølgning på individuelle opgaver. 

Carsten og  Dorte M var ikke kommet i mål med hensyn til skiltningen i området. De fortsætter. 

Lone og Dorte D har tjekket legepladser. Konklussion er, renovering af to af pladserne er nødvendig. Lone  
kontakter Jan Mosehaven 1, for priser på arbejdet. 

Til næste gang tænker vi over om vi fremadrettet kan bruge en lokal mand til håndværksmæssige opgaver, 
eller vi skal lave aftaler med et firma. 

Bestyrelsen er ikke tilfredse med græssåningen i vore grøfter. Helle kontakter vedkommende som har 
udført arbejdet. 

 

 
14. 



Nyhedsbrev sommer 2020  

Helles udkast blev vedtaget. 

15. 

Bordet rundt 

-Dorte M  havde spørgsmål vedr. et vandur som tilsyneladende befinder sig på en nabo grund. Helle og 
Dorte M tager en tur og besigtiger sagen. 

 

-Dorte D. Ønsker en budgetopfølgning på dagsordenen til næste gang. Lone ønsker ditto . 

Dorte M vil kontakte Torben for hjælp til udfærdigelse , ellers tilbyder Dorte D at hjælpe. 

-Dorte D. Spørger omkring hestefolden.  Kan det bruges til noget, eller hvad skal der ske med arealet. 

Helle besigtiger området inden næste møde. 

16. 

Evt. 

Vi bibeholder 2 timers bestyrelses møde før åbent hus de næste gange.  

Hvorefter vi deler os op og nogen laver syn, mens andre  bemander  foreningshuset. 

Desuden kan vi også bruge onsdage til syns sager. 

 

Vi sluttede dagen med gennemgang af foreningshus og lade, for at påbegynde ønskeseddel til 
renovering af disse lokaliteter. 


