
 
 
 
Referat Bestyrelsesmøde 03-01-21 

Afbud fra Jan Knudstup. 

 

Dagsorden 

• Valg af ordstyrer og referent 

Lone ordstyrer, Dorte D referent 

• Godkendelse af referat fra sidst 

Referat godkendt. 

• Sager fra mailen, foreningsmobil, FB 

 
Hestehold, 

”Vej Mogens ” trækker gammel tråd ud og rydder op til den gamle låge. Mette sætter ny tråd 
op. 

Det grønne team skal kigge på vedligehold af det resterende område, fra lågen og op.  

 Heste-Mette er orienteret. Vej-Mogens er i gang. Helle formulerer en udlånsaftale af området  

Forespørgsel om standere til El biler. 

Er ikke muligt da vi ikke har faste P pladser.  

Dorte D. forfatter ansøgning til Hovedbestyrelsen, gående på tilladelse til at lave aftale med 
Cleber, om to opladningspladser i området . 

Tilladelse til hunde og katte. 

Ny formular lagt på hjemme siden. Alle skal lave ny tilladelse, som lægges på M-files. 

Helle tager det med i nytårsbrev. 

Der er illoyale meddelelser mod bestyrelsen i omløb i området. Meddelelserne siges at 
komme fra Hovedbestyrelsen.  Vi Indkalder Maria fra hovedbestyrelsen til næste møde. 

Område Jan, hvad er sket, hvad skal ske. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Vej Mogens sørger for at tømme hundespandene i Jans fravær. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Vi beslutter at der fremadrettet skal igangsættes et samarbejde med Anders Andersen om 
vedligehold. 



Der er indhentet flere tilbud på opgaven.  Men vi vælger ude fra seriøsitet samt pris. 

Vi vælger at sætte i gang, hurtigst muligt idet der er flere opgaver som hænger.  

Carsten og Helle bliver kontakt personer og etablerer en opstartssamtale med firmaet. 

Kontrakten på arbejdet sendes med ud som bilag til næste møde. 

 

 
CL: hvad er status på projektor? 

Vi har valgt at bruge et tv.  

Status på ReadY. 

Vi mangler stadig at få koblet ca. 40 parceller på. 

Dorte D får en liste over de resterende og kontakter dem. 

Festudvalg. 

Coronaen spøger.  

Vi forsøger med fastelavn. (er så aflyst) 

Forslag om åben grill i haverne.  

Forslag om sæson åbning afholdes på minigolfbanen.  

Her kom der så et forslag ind om udbygning af minigolfbanerne.  Lone og Carsten har priser 
med til næste møde.  

 

Jubilæum. 

Næste møde forlænges med en time, kun til forberedelse af jubilæumsåret. Ideer medbringes. 
Forslag til Jubilæums måned/sæson? 

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

Lone sørger for bestilling af lokaler 

 

Nyt fra HB-mødet / Noget til HB-mødet. 

Der har ikke været HB møde endnu. 

Opfølgning på individuelle opgaver 
CL: projekt nøgler.  

Det roder, men på et tidspunkt lysner det. 
CL: grønt aftalen 



Intet nyt siden sidst. 

 
LL + JK: Skilte og skraldespande. 

Der tænkes tanker 
DD: Opdatering på operation mail og vandure. 

De vandure som er opsatte, danner grundlag for vandopgørelsen. Der arbejdes på at få alle med. 

JK og LL: Møllen. 

Er under renovering 

Område vandring – stadig ’hængeparti’ 

Dorte D, laver et sammenskriv af problemstillinger til næste møde. 

 

 


