
Referat af bestyrelsesmøde 27-6-21. 
 
Afbud fra Carsten. 
Ordstyrer Lone Falkenberg, Referent Dorte Dam Jensen. 
 
 
Referat fra sidste gang blev godkendt. 
 
Sager fra mail og telefon. 
 
-Vi taler om affaldsordning efter kl. 12.00. 
 
-Vores facebook gruppe, uploades. Og der gives info til hjemmesiden. 
 
-Der er forespørgsler omkring kortere tilmeldingsfrist til festudvalgets arrangementer.  
Festudvalget mener at der skal tid til at arrangere, og at deltagerantallet skal være nogenlunde 
kendt. Vi forlænger dog fristen til jubilæumsfesten med 14 dage. 
 
Økonomi. 
Der er budgetmøde i morgen hvor revisor deltager 
 
Generalforsamling. 
Forslag skal være indsendt senest 29 august. Vi kigger på dem på mødet d. 31 juli. 
Indkaldelse udsendes i uge 32. En hverdag. 
Vores forslag til ændringer i vandvedtægter kigges igennem. Måske skal vi præcisere at vi kan 
proppe på parcellens regning. 
Forvarsel til generalforsamling udsendes. 
d. 28 skal der gøres klar i laden.  
Anita sørger for toiletpapir, håndklædeark m.m. 
Vi beder Torben medbringe projektor. 
 
Individuelle opgaver: 
Helle har lavet huskeliste vedr. syn, som sidder i mappen når vi er ude. 
 
-Vedr. Hestefolden, så svarer Helle hovedforeningen på deres mail. Vi har ikke lejet ud. 
 
-Lone og Johny. Har købt rigeligt af skilte, og barsler med nyt logo.  
 
-Rengøring af laden. En årlig rengøring inden sæsonstart. 
 
-Der er søgt om hjertestarter ved Trygfonden. 
 
-Vejudvalg: Lone, Freddy og Johny. Freddy undersøger muligheder for vejbump. 
 

- Minigolf. Der er indhentet tilbud på stenbelægning. 300000 for fliser og 200000 for sten. Vi 
brænder ukrudtet fremover. 

Helle indkøber en hyndeboks til minigolf materiale. 
 



- Hul i vej ved Fritidshaven 129. Aback får besked om reetablering. 
- Agerhaven xx får besked om at haven skal sættes i stand. 
- Fritidshaven xxx skal betale regningen vedr. vand. 
- Der indkøbes ny kaffemaskine. 
- Anitta laver kurve til Møllefolket. 

 
Affaldshåndtering. 
Det kommunale oplæg blev diskuteret. Helle kontakter kommunen og inviterer på 
områdevandring. Måske kommer der nogen flere forslag.  
Vi skal have det på plads inden generalforsamling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


