
 
 
Referat af  
Bestyrelsesmøde 25-2-21 
 
Tilstede 2x Lone, Carsten, Anita, Helle, Dorte M og Dorte D. 
 
 

1. Nyt fra Mailen. 
 
Fra de sidste to møder laves kun internt referat. 
 
Der har været lidt nabo klager over nye tilflyttere, Kalleruphaven x. På Facebook siden. 
De renoverer græsarealet efter indflytning. 
Helle forfatter et indslag til Facebook. 
 

 
Agerhaven xx har reageret på vores mail. Han melder tilbage at han har en depression, efter 
forældrenes død. Og at han ifølge en aftale med tidligere kasserer ikke er i restance. 
Han har aftalt tid med Strube. 
Vi melder tilbage at vi beklager hans tab, men at vores henvendelse omkring oprydning og betaling 
af restance, står ved magt.  
 
Vedr. Kalleruphaven xx, beder han om hjælp til at få styr på hvilke ændringer der skal til før vi 
godkender synet. 
Lone F og Helle tager over til ham efter dette møde. 
 
Helle har fulgt op med Britt, vedr. formalia omkring xxx. De er ok. 
 
Der er kommet en enkelt tilbagemelding på vores nytårsbrev. Gående på økonomien i forbindelse 
med udlicitering af de grønne områder. 
Forklaring og regnskab gives på generalforsamling.  
 
Ansøgning om opstilling af campingvogn på egen grund. Fritidshaven xx. grundet renovering. 
Er godkendt. 
 
Campingvogn på p plads ved xx Kalleruphaven er ikke godkendt.  
 
Her røg vi i en generel bred snak vedr. parkering af biler i vores område.  
Måske skal vi prøve den af på generalforsamling.  
Minus biler over 3500 kilo. Højst 2 biler pr. matrikel. 
Vi tænker hver især over noget vi kan bygge videre på. 
 
Generalforsamling er udsat uden ny dato. 
Husk at sætte Advokaten og sekretæren på standby. 
 
I skal have ridning forbudt skilte opsat. Der galoperes i Kalleruphaven til gene og fare for gående. 
Helle henvender sig til hestedamen vedr. reglement. 



 
Vedr. økonomi, intet nyt. Vi er stadig uden for sæson. 
Måske bliver det nødvendigt med ekstra møder når vi går i sæsonen. 
 
Individuelle opgaver 
 
Anders Andersen starter op 1-3. Carsten og Helle er med på rundvisning. 
Carsten har udleveret kopi af aftalen til resten af bestyrelsen. 
 
Der er store huller i vejen ved indkørsel til Agerhaven, Hullerne markeres med kegler, Dorte M. 
Der er er bestilt reparation af vejene. 
 
Vedr. kloak service, så kigger vi os om efter en anden leverandør. 
Helle kontakter ham, for at se om vi kan blive det, ellers finder vi en ny. 
 
Møllen bliver ikke færdig til sæson åbning.  
 
Dorte M er i gang med vandregnskab. Vi mangler stadig opsætning af nogle vandure. Dorte rykker 
Strube for en liste. 
 
Bordet rundt 
 
Petang klubben får besked om at vi indkøber ny minigolfbane. 
Carsten er på indkøb. 
 
Lone, om bestilling af materialer til Møllen.  Carsten opretter en konto ved Stark. 
 
Lone mangler en makker til skilte opgaven. Carsten træder til. 
 
Sandkasserne på legepladserne nedlægges på grund af katte. 
 
Anita beder om blå futter til brug ved hussyn. 
 
Helle har ønsker om andre møbler ved indgangen til foreningshuset.  
Høje stole og et bord, sofaen skal ud. 
 
Vi skal have aftalt arbejdsweekend. 
 
Dorte M om container på en grund, i forbindelse med ombygning. Bygherre bliver spurgt om en 
tidsplan. 
 
Dorte D, er opmærksom på at der laves p pladser på enkelte parceller.  
Synderne får en mail, Dorte forfatter denne og konferer med Helle inden afsendelse. Alle tjekker 
lige syndere ud når de går ture og sender besked til Dorte. 
 
Dorte har haft en god snak med Bestyrelses xxx og opfordret ham til at trække sin afgang tilbage – 
Eller idet det mindste giver afløb for sine frustrationer i et lukket bestyrelsesforum. 
Hun afventer svar. 



Aftalen er at vi uagtet udfaldet skal have en snak bestyrelsen i mellem.  
En teambuildings-dag som Helle kalder det.  
 
 
 
 
 


