
19/6-2020 

Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde 14/6-2020 

 

Helle gav kort referat fra HB mødet d. 9/6 

Vedr. Generalforsamlingen 2020 
HB ville have os til at fastsætte en dato før den vi ellers havde valgt 20/9, dette for at overholde de 3 
måneders varsling som det står i vedtægterne. 

Essens var at Kongressen er lagt d. 20/9 og de ville ikke flytte den, der opstod længere snak frem og tilbage 
om det var lettere at vi flyttede alle vores generalforsamlinger end at kongressen flyttes. 

Det blev diskuteret hvilke former det kan tillades at afholde og der blev bl.a nævnt under åben himmel. 
Det faktum at vi bør have plads til samtlige medlemmer, Harrestup står uden Formand og Kasserer skulle i 
princippet holde ekstraordinær generalforsamling INDEN den ordinære generalforsamling. 

Vi fik advokat Michael Schultz på telefonen og vi kan ’dispensere’ fra det hele, altså ikke overholde varslet, 
ikke have rum til alle (vi er forpligtet til at tælle hoveder og afvise når rummets max antal nås) 

Samtlige dokumenter skal udsendes igen og der skal tages forbehold i indkaldelsen på alle de punkter af 
vedtægter vi ikke kan overholde gr. Corona. Der må ikke være udskænkning. 

Møllehøj: vi landede på 23/8 og når Ordstyrer, referent er på plads booker Lone Hedehuset 
eller Taastrup Medborgerhus (med kildevand) Begge steder skal vi selv sætte stole op så vi 
skal mødes tidligt. 

Dræn og vand 
Indtil nu har al snak om dræn og vandproblemer gjort at jeg zonede ud, men nu må vi selv ind i kampen da 
Kent Morel (overtaget Far Keld Morels opgaver) er ved at søge lovliggørelse af de 2 dræn pumper vi har. 
Udfordringen er at det ikke vides hvor den ene leder vandet hen. Når arbejdet er modent til at blive sat i 
gang skal vi ansøge HB og dækning af 85% af udgiften. 

Møllehøj: Den ene ligger i Agerhaven 16 og den anden på 40-meter bæltet. 
Det afledte en snak om vores grøfter og at VejMogens’s ikke har gjort et ordentligt arbejde, 
CL kontakter ham. 

Hussyn 
Harrestrup som ikke har en ’hel’ bestyrelse får hjælp af FMS (Inge Eiersted) og flere af deres huse er 
efterisoleret udenpå, så erklærngen ved salg udfyldes med minus af isolering – det skabte en del debat og 
hvorvidt det er rigtigt/fornuftigt eller ej 

Møllehøj: HV ved at der er et hus i Mølløhøj med samme problematik, vi talte frem og tilbage 
om vi skulle spørge kommunen, men CL mener at de til enhver tid vil gå efter ydermål, så vi 
gør ikke noget proaktivt her. 

FMS og kontoret vil have tegninger og foto sendt med erklæringen ved salg, efter mødet har FMS skrevet at 
det blev vedtaget på HB, men det er altså ikke rigtig da vi ikke altid har tegninger og jeg derfor tilføjede at 
HVIS der var muligt. 

Flere foreninger tager dobbelt betaling for syn udenfor sæson 



Møllehøj: skal vi overveje dette? 

Folden i Harrestrup blev undersøgt for at blive udlagt til parceller, HB blev enige om at undersøge prisen for 
bygge modning 

Møllehøj: Vores fold bruges ikke mere, så vi skal tage stilling til hvad vi vil med den. 

Affald Møllehøj 
Snak om grenpladserne der har det med at vokse udover det planlagte. Vi talte lidt frem og tilbage om helt 
at nedlægge, bestille en vognmand og ’bare’ betale for det eller noget helt 3. 

Vejene 
DM fandt regningen på vores veje, HV har sendt dem en mail om vi ikke kender aftalen, men tænker at der 
ikke skal være huller i vejen efter kun 4 år – så nu kommer de mandag formiddag! Så ved I hvor der er 
huller så giv lyd! 

MuS med Område-Jan 
Lone og Helle har aftale med Jan torsdag d. 18/6-20 

 


