
Referat af bestyrelsesmødet d. 30-05-21 
 
 
Ordstyrer Lone Falkenberg.  Referent Dorte Dam. 
 
Facebook. Telefon og Mail: 
Har der været noget som vi skal være obs. på?  
Helle og Carsten har møde med Anders Andersen i morgen. 
Vi igangsætter bestyrelsens egen facebook side. Med en under menu omkring salg og bytte. 
 
 
Vi summer individuelt omkring muligheder for at løsne op omkring sagen med et medlem af 
hovedforeningen kontra os som bestyrelse. 
 
Der har været forespørgsel omkring hegn på egen grund. Hvilket ikke er noget problem, blot der er 
grønt ud mod fællesarealerne. Og hegnet skal ikke 2 meter ind på grunden. 
 
Medlem har på medlems vegne bedt om fritagelse for mail. Svaret har været at hvis man skal 
fritages for mail, skal man have en offentlig godkendelse af fritagelse for digital post. 
 
Abbak Kloakservice er sat på sag i Mosehaven. Vi skal så lige finde ud af hvem der skal betale. 
Forening eller husejer.  
 
Vi har modtaget brev fra hovedforeningen vedr. hestefolden. Svaret er at vi ikke udlejer. 
 
Xxxxxx xxxx har bedt om at vi sletter hans navn på Google.  Det kan vi ikke, idet han selv har 
tilmeldt sig som delegeret i Hovedforeningen. 
 
Strube melder om et mistænkeligt omløb ved en stophane, i forbindelse med udskiftning af vandur.  
Strube bliver bedt definere mistænkeligt. 
 
Økonomi.  
Ok 
 
Festudvalg.  
Grundlovsdag, Jubilæum markeres ved 1 glas kl. 11.00 
 
Lone har styr på Sankt Hans. 
 
Dorte skal sende links til Helle vedr. bevillinger. Sankt hans og jubilæum. 
 
Dorte skal sende arbejdsbeskrivelse vedr. frivillige hjælpere til jubilæumsfesten til Helle. 
 
Vi skal huske affalds stativer på to doo listen. 
 
Lone Falkenberg og Helle har fri dagen før og mandag efter festen. Vil være til rådighed vedr. 
opstilling /nedrivning. 
 



Vi snakkede steelband til festen. 
 
Invitation godkendt- Helle har redigeret for stave/ slåfejl.  
 
Dorte overtager tjansen med design af jubilæumsgave til medlemmer. 
 
Helle har lavet aftale med borgmesteren. 
 
Individuelle opgaver: 
 
Huset er malet. 
 
Carsten kom med overslag på renovering af Laden. Vi summer over oplæget og skal selvfølgelig 
præsentere noget på generalforsamlingen.  
 
Johny kom med overslag over indkøb af manglende vejskilte. Ca. 20000 kr. og han fik et go til 
indkøb.  
 
Næste møde skal indeholde tid til drøftelse af fremtidig skralde projekt. 
 
 


