
Referat af bestyrelsesmøde d. 25-7. 
 
Alle var fremmødte 
 
 
Vi startede dagsordenen bagfra. 
 
 
Bordet Rundt: 
Lone F. 
Festudvalget arbejder på en juletræsfest. Lone er i gang med at finde lokaler og dato. 
 
Dorte M. 
Stiller forslag om at affaldsortering `/ grenbunker, skal reguleres. Folk afleverer grenaffald ud over 
de afmærkede områder. 
Forslag til at det båses inden. 
Desuden overholder folk ikke generelle regler. Og bestyrelsen skal ikke agere politimænd. 
Det være sig parkering -løse hunde- trailer og mm.  
Vi laver en generel skrivelse som sendes ud til parcellerne når der er noget galt. 
En standard skrivelse. Helle modtager input fra resten af bestyrelsen og laver et oplæg. 
- 
Parkering. Vi fremkommer med nye regler for parkering til generalforsamling. 
- 
Døde tæer i området skal fjernes.  
Carsten indhenter tilbud fra Anders Andersen. 
 
Carsten: 
Beder om en beslutning for hvad der skal ske med laden, hvilket afstedkom en længere diskussion. 
Carsten fremlægger sit udarbejdede overslag omkring renovering af laden til generalforsamlingen 
Ud af dette udarbejdes et par forslag til afstemning. 
Carsten ønsker at der ansættes en ekstra mand til de grønne områder. Det er der brug for så at vi kan 
opretholde en god standard. Før har opgaven været løst af tilkøb fra Vej Mogens eksempelvis. 
 
Individuelle opgaver: 
Helle: 
Vi flytter minigolfbanen til legeplads og boldbane. Og opretter et familietræffested. 
Også for at få banerne flyttet fra træerne, som fælder og gør banerne grimme. 
Carsten indhenter tilbud på flise underlægning. 
 
Dorte M: 
Har ikke hørt fra hjertestarter ansøgningen. 
 
Lone og Johnny: 
Skilte og flag. 
Projektet er ved at være klar til start. 
Vi gennemgik lige et få indkomne forslag til ændringer, som vi præsenteres for visuelt når de er 
ændrede på tegnebrættet.  
Husk at give tilbagemelding når i modtager. Så de kan komme i gang. 



Johnny tager kontakt til Fr xxxxx om regler for vejbump. 
 
Carsten får vognmand til at fjerne bunken. 
 
Snak om måden vi får skrevet til flere om misligholdte haver. 
Vi skal hver især sende en mail med fakta om adresse, ukrudt, affald og lign. Til 
bestyrelsesmailen, så sender Helle en standard tekst ud til parcelejeren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


