
Bestyrelsesmøde 27-09-20 
 
Ordinært bestyrelsesmøde søndag d. 27. september kl. 9-11. efterfulgt af åbent hus og hus syn ml. 11-12 

Dagsorden 

Valg af ordstyrer og referent: 

Lone Ordstyrer og Dorte D referent 

 

Godkendelse af referat fra sidst –  

udgår, vi godkender 2 referater på næste møde 

Sager fra mailen, foreningsmobil, FB 

Der er kommet ny BBR for hele områder. Helle uplouder den, så vi kan se den. 

Der er tre syn til idag. 

I dag er sidste åben hus i denne sæson. Vi fortsætter med bestyrelsesmøder sidste søndag i mdr. Med 
efterfølgende syn. Som så vil indskrænke sig til 1 gang mdl. I vintersæsonen. 

Forenings telefonen vil være åben tirsdage, vinteren igennem og man kan stadig bruge bestyrelses og 
kasserer mailen. 
Hestehold, hvordan griber vi den an. 

Helle forfatter et skriv til kommunen. 

Grønne områder , hvad er sket, hvad skal ske? 
Arbejder videre med en opstramning på opgaver og løsning for evt. overførsel til virksomhed. 

Dorte og Helle tager en snak med Jan. Dorte skal finde et tidspunkt. 

Økonomi – Udgår da Dorte M har meldt afbud 

Festudvalg 
Hvordan hang økonomien sammen?  

Lone mangler lige at få de sidste tal på plads. 

Næste møde skal vi beslutte om der skal arbejdes videre med juletræsfesten i år. 

Nyt fra HB mødet / Noget til HB mødet 
skal vi have noget med på næste møde efter kongressen? 

Generelt var holdningen at det var en god Kongres. 

Vi drøftede lidt omkring begrebet Kongres, om det var det vi var til, eller det var et hoved bestyrelses 
møde. 

Dorte D. Synes mødedagen var lidt ”langhåret.” Der blev brugt for meget tid på at bekræfte fælles 
meninger.  

Område vandring – hvem, hvor og hvordan.  



 D.10-10 kl10 ved foreningshuset. Alle medbringer papir og pen. Vi tager turen og noterer hver især 
undervejs.  

Efterfølgende opsamling i plenum J 

Vinter opdatering af udslagsskabene. 

Heller laver opdateret opslag, og Lone ordner skabene 

Plan/tekst for skrald over vinteren.  

Jan er ved at være på sidste skraldetur for i år.  

Jan og Carsten, sørger for byggehegn plus opslag rundt om affalds pladsen ved foreningshuset. Vi 
lukker for affaldsopsamling for i år og henviser til Vega. 

 

Bordet rundt 

Helle laver en opdateret mailliste for vores bestyrelse. 

Jan og Lone har været på skiltetur. De kommer med et bud på hvilke skilte de synes er brugbare, og så 
har de faktisk også vasket nogle af skiltene. De tæller op og kommer med et overslag på hvad der skal 
bestilles. 

Der kom forslag omkring kontakt til Bonderøven. Måske kan vi få hjælp til etablering af biodiversitet. 
Carsten kontakter. 

Der indhentes tilbud på maling af foreningshuset. 

Forslag om tilbud på restaurering af Møllen. Vedtaget.  

 

Bollinis 10/10 kl. 18:30,  

 


