
Bestyrelsesmøde d. 24-01-20 

Afbud fra Dorthe Magnusen. 

Dagsorden 

• Valg af ordstyrer og referent 

Lone ordstyrer- Dorte referent. 

• Godkendelse af referat 

Referat godkendt. 

• Sager fra mailen, foreningsmobil, FB 

Vi blev orienteret om sager fra mobil og mail. 

Vi har fået god respons på nytårsbrevet. 

Fullrate kører igen.  Mobil er bestilt via Telenor. Vi samler det hele i Yousee. (Fullrate og Yousee fusionerer) 

Vi skal have optalt hvor mange abonnenter vi har på vores Fullrate abonnement. 

Desuden skal vi vi have overblik over hvad vores Office 365 dækker.  Carsten formulerer en skrivelse til Jan. 
Hussyn – vi bliver nødt til at finde en fornuftig proces: 

Vi snakkede om at samle hussyn til en gang hver fjortende dag. ( lørdag form? ) Helle udtænker en proces for 
kommende hussyn. 

Vi påtænker at der skal kunne ske en booking via kalender på hjemmeside. Ligeså med booking af laden. 

iPhones og iPads. 

 Vi ved at trailer er solgt for 10.000 kr. Men kan ikke finde dem i regnskabet 

Helle spørger Jan Rahr, om hvor de 10.000 er faktureret. 

Skrald, har kameraet vist noget? Er der stadig nogen der smider skrald over hegnet? 

Kameraet viste ikke nogen aktivitet fra gården. 

Brud på vandledning. 

En anboring på hovedledning har været hoppet af. 

Helle undersøger forsikringsaftaler. 

Dorte D tager kontakt til HT kommune for at få finde ud af: 

Hvem har ansvaret for hovedledning? 

Hvor er det foreningens ansvar og hvor er det HT. Og hvem kontakter vi? 

Vi skal have en oversigt over hvor ledningerne kan lukkes af. 

Samt hvem der har ansvaret for det "vandhus" som står på vores område.  



Vi er åbne for en område vandring med ansatte fra vandforsyningen. 

Desuden skal Dorte d prøve at få digitale tegninger over både vandledninger samt kloakering. 

• Område Jan, hvad er sket, hvad skal ske? 
Kontrakt og arbejdsbeskrivelse ligger i huset siger Gothersgade 

Lone og Dorte afholder mussamtale. 

I samtalen skal der drøftes vedligehold af græsrabatter og minigolf 

Generalforsamling. 

Lokale er bestilt, det samme er stemmesedler. 

Vores bestyrelsesmøde skal ligge mellem 14 og 3 dage før generalforsamling. Referent og Advokat skal med. 

Til næste møde i februar inviteres billagskontrolant med. 

Nyt fra HB mødet  

Helle har været til ekstraordinært møde på grund af matrikulær sag . 
Der ventes endnu et ekstraordinært HB møde og Helle deltager. 

En matrikkel  skal reetablere volden.  Dette er et krav fra HB og det er os der har sagen. Der er forskellige 
varsler. 

Der er Kongres 25 april. Bestyrelsen deltager og vi skal finde 9 medlemmer mere på vores generalforsamling. 

• Bordet rundt 

Bladet, hvilket format fremadrettet? 

Hjertestarter ved foreningshuset, Dorte D indhenter priser. 

Håndværker liste. , er under udarbejdelse. 

Spulehane udenfor foreningshuset. Der er en inde i indhakket. 

 


