
Referat af bestyrelsesmøde 29-11-20  

 

1 

Valg af ordstyrer og referent: 

Lone Falkenberg ordstyrer, Dorte Dam referent. 

2. 

Godkendelse af referat fra sidst: 

Referatet blev godkendt. 

3. 

Sager fra mailen, foreningsmobil, FB 
Hestehold: der skal laves en ansøgning til kommunen. ang. Anlæg. 

Helle laver en mail. 

4. 

Grønne områder , hvad er sket, hvad skal ske? 
DD refererer fra medarbejdersamtalen 23/11.  

Vi arbejder videre med omstrukturerings planer. 

Planen er: 

Inden 1-1 skal der være formuleret en mail til alle Mølleboere. 

Og en xxxxxxx 

Helle og Dorte D. Forfatter disse. 

5. 

Projektor: 

C. L er på sagen. 

6. 
Kamstrup undervisningen: 

Dorte M, Dorte D og Helle deltog i undervisningen.  

2x Dorte er sat op til at kunne håndtere systemet. 

Vi måtte betale for en ekstra undervisnings dag, da Jan Rar havde brugt den undevisningsdag( 3-11- 19), som 
var en del af indkøbspakken. 

Desuden er der bestilt en antenne til hovedbrønden, så vi har styr på hvad der løber ind i foreningen fra 
vandværket.  



7. 

Festudvalg: 

Vi forbereder os på jubilæumssæson. 

Fastelavn, bliver med raslen ved husene. Dorte D forbereder. 

8 

Generalforsamlingen lørdag d. 27/3 kl 12-15 og standerhejsning kl. 16? 

Helle giver HB besked og booker Dirigent og referent 
 

9 

Nyt fra HB mødet. 

Der blev drøftet gebyrer for economik. Lone sender papirer fra referatet til Dorte.  

10. 

Opfølgning på individuelle opgaver: 

 
CL: grønt aftalen: Anders Andersen har givet et tilbud, baseret på 1340 timer årligt.  Ekstra timer koster 320 kr. 
I timen 

Krav til personalet er at de er dansk talende. 

Vores nuværende maskinpark skal bruges men vedligeholdes af entreprenør. 

Jan : har en aftale med Goll Lib (?) vedr. deres tilbud på opgaven. 

 
LL + JK: Skilte og skraldespande: 

Der arbejdes på sagen. 

 
DD: Opdatering på operation mail og vandure. 

Dags dato er alle ca. 60, der mangler at få skiftet vandur, kontaktet, enten telefonisk eller via mail. 

 

JK og LL: 

 Møllen, der er iværksat renovering. 

Område vandring – status er at der ikke er lavet en opsamling på områdevandringerne.  Papirerne ligger 
tilgængeligt, for den/dem der vil påtage sig opgaven? 

Næste møde 3 januar kl. 9.00-11.00. 


