
Referat af bestyrelsesmøde 16-05-21. 
 
Ordstyrer Lone F. 
Referent Dorte D 
Fraværende med afbud. Carsten. 
 
Godkendelse af referat. 
Dorte havde spørgsmål til sidste referat, disse kommer under punktet festudvalg. Ellers godkendt. 
 
Mail/telefon og facebook. 
Kommende syn fordeles. 
 
Vedr. facebook. Så vil vi i bestyrelsen have vores egen side. Dorte laver et udkast til fronten på 
siden. Denne sendes ud og hvis det enkelte medlem af bestyrelsen giver grønt lys. Sættes siden i 
værk prompte. 
 
Forrespørgesel om fældning af træer på fælles areal.: Det må man ikke iværksætte ude i områderne. 
 
Borde og stole fra laden udlånes d. 13.juni. Dorte Magnussen er kontakt for medlemmet. 
 
Agerhaven xx får besked om at grunden skal ryddes i løbet af 14 dage. 
 
Anmodning om lov til at plante roser på bakken, imødekommes. Overskydende beton rør må 
bruges. Dorte kontakter spørger. 
 
Generalforsamling. 
28 august i laden. 
Der laves budgetmøde i juni.  
Vedr. bålsted i den enkelte have. Så undersøger Helle om de andre foreninger har nogen 
retningslinier. 
 
Skilte.  
Johnny listede op hvilke skilte der mangledes. Han indhenter tilbud efter sin liste. 
 
Økonomi. 
Fint, Lone køber popcorn maskine. 
 
Der er bestilt malere til foreningshuset. 
 
De nye minigolfbaner sættes op d. 23 maj. 
 
Carsten har overslag over vedligehold af laden, med til næste møde. Så skal vi prioritere. 
 
 
Festudvalg. 
Sankt Hans aften er på skinner.  
Vi skal have bragt borde bænkesæt op til området, samt indhentet brand tilladelse, samt 
alkoholbevilling. Nogen skal lige briefe Helle, så søger hun. 



Jubilæum: 
Vi fik lige samstemt nogle forventninger. Og kompromis blev vedtaget. 
Vi blev enige om åbne telte samt toiletvogne. Festudvalget prøver at sammensætte nogle madboder, 
som er lidt festlige. 
Vi fik nogle ideer som gennemgået på næste festudvalgsmøde. 
 
Der betales et tilmeldingsgebyr på 50 kr. og udleveres et badge som giver fuld adgang til de gratis 
festligheder. Øl, vin og vand er gratis indtil kl. 20.30 derefter skal der betales.  
Vi har pt. 72 tilmeldte uden bestyrelsen, og vip gæster. Så tallet når nok de 100. 
Helle kontakter Borgmester for åbningstale. Samt hovedforening og de andre lokalforeninger. 
 
Hjertestarter: 
Dorte M indkøber. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


