
Referat 17-09-20 

Kl. 18.30 -20.30  

Alle er fremmødte på nær Dorte Dam som er med via telefon. 

 

Fra kl. 18.30-19.00 Delegermøde i forbindelse med Kongres førstkommende weekend. 

Helle gennemgik dagsordenspunkter og Formandskabets ændringsforslag.  

Fra kl. 19-21 ekstaraordinært bestyrelsesmøde. 

Dagsorden 

Valg af ordstyrer og referent 

Lone ordstyrer, Dorte Dam referent 

Godkendelse af referat fra sidst: 

Referat godkendt 

Sager fra mailen, foreningsmobil, FB 

Dorte M sender Dorte en opdateret liste over manglende vandure. 

Ang. Vejsyn bliver vi nød til at afvente 2021. Helle har været i kontakt med Lars Koch HKT. 

Der er kommet en klage over løse hunde. Lone og Dorte tager en snak med hundeejeren. 

Carsten har ikke kunnet finde andre kloaktegninger, end de der ligger uden for de enkelte matrikler. Det 
bliver for dyrt at få lavet nye tegninger, så vi lukker den sag her. Dog skal der ske et eftersyn af de 
fællesledninger i forhold til at nogle dæksler er asfalteret over. Efter besked fra den forrige bestyrelse. Det 
er hvad en beboer har fået at vide ved asfaltfirmaet, da han påpegede at det ikke var hensigts mæssigt. 
Skal med på næste møde 

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

Helle og Dorte skal have et møde med Jan omkring de opgaver som vi har aftalt med ham, på de forrige 
møder. 

Økonomi 
DorteM trækker et budget fra Economic. 

Dette afledte en snak omkring formålet med at have mange penge på kontoen og så have to store lån til 
Hovedforeningen.  Begge lån tages til drøftelse med Torben. 

CL og JK: undersøger tilbud på maling udvendig og loft indvendig i Møllehuset 
CL: arbejder videre med køkken og skabsvæg i Møllehuset 
CL og JK: undersøger og indhenter tilbud på en overhaling af Laden 



Festudvalg 
Der er 67 tilmeldte, og Dorte laver et opslag på facebook, som fortæller at en enig bestyrelse har drøftet 
corona restrektioner og forbehold. Og at vi derefter har besluttet at afholde festen og ikke aflyse. 

Nyt fra HB mødet / Noget til HB mødet 

Der var ikke noget. 

Opfølgning på individuelle opgaver 
CL: Volden mod Kallerupvej, indhenter tilbud på anden løsning 
CL: Skilte, Måske vi skal høre en af vores nye kollegaer om overtagelse af denne. Lone og Jan påtager sig 
opgaven. 
DD: Operation mail, er i god fremdrift, DD tager lidt vandure med i snakken. 
CL: Prøver at scanne kloaktegninger ind. 
DD: kommer med oplæg til Digitalisering af hunde og katte? Dette skal på næste møde 

Bordet rundt 

Lone spørger ind til legepladsen i Kalleruphaven. Svaret er at den er under renovering. 

Jan indsættes som medadministrator på Facebook gruppen og skal Ryde lidt op i medlemslisten. 

 

Eventuelt 

Bollinis er flyttet til oktober da vi alle er ret ophængt. 

 Forslag:  
fredag d. 9/10 kl. 18:30 

 fredag d. 16/10 kl. 18:30 
 fredag d. 23/10 kl. 18:30  
 


