
Referat 25-04-21 
 
 

 

• Valg af ordstyrer og referent 
Ordstyrer Lone F referent Dorte D 

• Godkendelse af referat fra sidst 
Begge foregående referater er godkendte. 

• Sager fra mailen, foreningsmobil, FB 
-Der e r kommet henvendelse fra Hedekæret 1-5. Der dumpes skrald fra vores område på 
deres matrikler. 

Sidste gang blev en taget på fersk gerning, derfor ved man med sikkerhed at de kommer fra 
vores område. Helle skriver en note i næste nyhedsbrev der udkommer i juni. 

- Mail omkring at skrald aftentes fra kommunen i forkert kørselsretning.  (den kloge chaufør 
meddeler, at det er nemmere at bakke ind efter skrald, når man kommer fra Agerhaven. ) 

- Der har været et par kloak problemer i Mosehaven. 2 spulebrønde har været lukkede af 
vådservietter.  De skal selvfølgelig skylles ud i toiletterne. Helle, tager det med i note til 
næste nyhedsbrev. I samme åndedrag nævnes, at vi som forening har skiftet leverandør til 
Abac.  Som fremadrettet kontaktes ved kloakproblemer. Vi fornemmer en hurtigere og 
mere faglig indsats herfra.  

- xxxxxxx har henvendt sig omkring skydning af fugle.  Dette kommer på som et punkt ved 
generalforsamlingen. Formålet er at finde et team som vil påtage sig opgaven. 

- Der har været nogle mishagsytringer på facebookgruppen.  

Lone og Anita har haft et lille møde med xxxxx, som har fremsendt et referat af mødet.  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx 

Vedtaget blandt lokalbestyrelsen at vi ikke ytrer os foreningsmæssigt eller svarer på facebook 
efterfølgende. 

Forretningsgangen hedder mail, telefon og oplysninger via hjemmesiden. 

- Ansøgning fra Petang udvalget godkendes med den note, at vi betaler gas hvis, andre 
beboere skal låne faciliteterne. 



Vedligehold af minigolfbanerne overgår til Anders Andersen, så petangklubben kun skal sørge 
for petang banen fremadrettet. 

- Afbrænding af haveaffald er ikke tilladt i forhold til vedtægterne. Ingen åben ild. vedr. 
ønsker om bålsteder i haverne, skal der ske en vedtægtsændring, som skal på 
generalforsamling. 

- Henvendelse fra beboer, der ønsker affalds-indsamlingen rykket til lidt senere på dagen.  

Helle svarer beboeren. 

• Økonomi. 
Møde inden generalforsamling med punktet. Carsten laver tegninger vedr. lade-renoveringen 
med tal på.  

 

• Festudvalg. 
Hvis der overhovedet er mulighed forsamlingsmæssigt, skal der afholdes sankthans fest d. 23-
6.  Vores Steffen, samler til bunke, så det er parat. 

Jubilæumsfesten arrangeres som open air.  De helstegte pattegrise erstattes til håndbåren 
mad.  

Vedr. betaling tager foreningen alle udgifter.  

Festudvalget fortsætter. Planlægningen. 

 Der skal være men eller anden form for tilmelding, således at vi kender et cirka deltagertal. 

• Generalforsamlingen  
Når Dorte er færdig med dette års vandregnskab, gennemgår hun vandvedtægterne for at se 
om der skal ændres i dem. Skal der det, skal det på generalforsamlingen. 

• Nyt fra HB-mødet / Noget til HB-mødet. 
Næste møde er på zoom. Så alle kan være med på en lytter. Hvilket Lone F og Anita gør næste 
gang- 

• Opfølgning på individuelle opgaver 
Møllen ventes færdig om ca. 3 uger. 

Arbejdet med skilte er i bero, Johny hjælper Lone videre. 

 



Hjemmesiden, har været spammet i forhold til indmeldelse af hund og kat. Maiken har nu lukket 
hullet, og anmoder om at enkelte forsøger sig igen, for at se om det virker.  

Nyhedsbreve udkommer 2 gange årligt. August nummeret udsendes dog i juni i år. 

Vi øger opslag på hjemmesiden, for at imødegå brok på facebook. Info til medlemmer skal øges. 

Hjertestarter er vedtaget i forår 20, men ansøgning til trygfonden ikke imødekommet. Så vi køber 
selv en og får lavet kurser for intereserede.  

• Bordet rundt. 
Johny spørger til regler for opsætning af sten og pinde i vej rabatterne udfor de enkelte 
parceller.  

Vi har ingen, så det tages med på næste møde. 

 

 

 


