
Referat Bestyrelsesmøde 13-06-21 
 
Ordstyrer Lone Falkenberg. Referent Dorte Dam 
Fraværende med afbud. Lone Christensen 
 
Mail –telefon m.m.: 
 
Grønt område er under heftig beskydning, både af bestyrelsen og medlemmer generelt. Udseendet 
af området følger ikke rigtig intentionerne.  
Dette indledte en debat omkring intentionerne med områdets udseende. 
Carsten kontakter konsulent, så vi kan få bistand.  (Bo Hansen.) 
Oprydning i 40 meter bæltet er bestilt. 
 
Der laves en indtegning på områdekortet over placering af borde bænke. De er endnu ikke sat ud, 
idet de forventes at skulle bruges til Sankt Hans. 
 
xxxxx xx.  
Der åbnes ikke for vandet før der er vandur på.  
Restancen for de sidste 3 år er nu betalt. Sagen følges tæt. 
 
Mail, fra xxxxx vedr. minigolfbanen. Han var lidt i tvivl omkring aftalen. 
Helle skriver en mail til ham. 
 
Økonomi: 
Ok, 
Der mangler nogle enkelte efter indbetalinger på vand. 
Vi har revisor møde d. 28-6-21. kl. 18.00. 
Afbud på forhånd fra Dorte Dam. 
 
Fremadrettet bliver der ikke rettet i vedtaget regnskab for år bagud.  
Eksempelvis hvis et medlem har fået en efterregning på 100 kubik vand, så kan der ikke rettes til 
hvis man kommer med en aflæsning året efter.  (Revisions påtegning) 
Så slut med at være flink på det punkt. 
 
Vejsyn: 
Ifølge lokalavisen, har Høje Tåstrup foretaget sit årlige vej syn i år. 
Vi undrer os for vi har intet hørt på vores ansøgning.  
Helle skriver mail til Kommunen, for at få en tilbagemelding. 
 
På næste møde skal der drøftes affalds opgave for 2022 og frem. 
 
Festudvalg: 
Sankthansfesten flyttes til minigolf. 
 
Vedr. Jubilæum,  
udlevereres kopier af aftaler 
Der fulgtes op på individuelle opgaver- 
Revideret budget forelagt. 



 
Enighed om et ekstra festligt indslag.  
Deltagerantallet udvides. 
 
Festudvalget fortsætter med eget møde efter bestyrelsesmødet. 
 
Afslutningsvis: 
Bred enighed i Bestyrelsen om at møderne generelt er stressende og foregår i et hæsblæsende 
tempo. 
Der er for mange ting i spil. Og en af vore bedste værdier for bestyrelsesarbejdet, nemlig at intet er 
bestemt, uden alle har haft en mulighed for at være medbestemmende kan også være en hæmsko. 
Det tager tid. 
Vi udvider møderne de næste par gange. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


