
Referat af møde d. 14-4-21. 
 
Fraværende Carsten og Dorte D 
 
 
jeg var ved at glemme det -... 
 
Jyde Dorte deltager ikke, så jeg skal nok tage noter og udsender efterfølgende. 
Anita sørger for noget mad til os. 
 
1) henvendelser på mailen - specifikt gående på tonen omkring skrald. 
Det gik i en generel snak om skrald, opfattelsen er at det er de samme 12-15 stykker der brokker sig og vi 
ikke skal lade os påvirke. 
Vi talte om tilsynsførende skal være den der tager samtalerne med Steffen og ikke os. Helle har haft 
kontakt til tilsynsførende som ikke forholdt sig til mailen før op af formiddagen og formentlig på 
foranledning af Steffen. 
Carsten tager kontakt til Mads som lavede kontrakten til os. 
 
Vi fik ligeledes en snak om tonen og at xxxx adfærd i FB-gruppen er utilstedelig og fuldstændig 
uacceptabelt.  
 
Mogens har givet lov til andre kan bruge grillen, så klubben skal sætte gassen ind i skuret så dem der 
låner selv har gas med. 
 
Carsten bestiller ny minigolf bane. 
 
2) HB møde mandag d. 26/4 på zoom hvis I vil 'lytte' med 
Mødet starter kl 19, men der åbnes for Zoom kl 18:30 - vil du være med er det MH83 
 
3) Jyde Dortes udsendte vedr. jubilæumsfesten 
Fik en snak om konceptet, helstegt pattegris kræver siddepladser, det vi talte om på bestyrelsesmødet, 
var at det skulle være 'open air' med mere mobil mad. Lone og Anita tager det med på næste 
festudvalgsmøde. 
 
4) Møderækken hen over sommeren, onsdage går ikke alligevel 
vi går over til 2 søndage pr md.  
5) Udskiftning af kloak leverandør - incl opdatering af udslags skabene 
Vi har skiftet til Abak kloak, de har været i Mosehaven og givet en udførlig forklaring, CL fortæller om det 
på næste bestyrelsesmøde 
 
6) status på Møllen 
der er lavet huller til plexiglas så der kan komme rigtigt lys i. Den er ved at være færdig malet men skal 
tørre før den kommer på plads.  
Anders Andersen har bygge en sten høj til Møllen. 
 
resten gemmer vi til mødet søndag 25/4 kl 9 
 
over and out 
/H 
 


