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Referat af bestyrelsesmøde d. 5. dec. 2021. 
 
Fremmødte: Formand Helle Vithardt, Næstformand Lone Falkenberg, Kasser Dorte Magnussen, 
Bestyrelsesmedlem Dorte Dam Jensen, Bestyrelsesmedlem Anita Enkebøl, Bestyrelsesmedlem 
Carsten Linderholm, Bestyrelsesmedlem Lone Christensen, 1. suppleant Johny Hansen, 2. suppleant 
Maiken Gylche. 
Fraværende: Bilagskontrollant Bent Christensen, Bilagskontrollant suppleant Nichlas Madsen. 
 
Ordstyrer: Dorte Magnussen. 
Referent: Maiken Gylche. 
 
Velkomst ved Formanden Helle Vithardt 
 
Gennemgang af ordinær dagsorden 

1. Valg af ordstyrer og referent. 
2. Godkendelse af referat fra sidst. 
3. Sager fra mailen, foreningsmobil, FB 
4. Økonomi. 
5. Sociale arrangementer. 
6. Generalforsamlingen/Budgetmøde. 
7. Nyt fra HB-mødet / Noget til HB-mødet. 
8. Opfølgning på individuelle opgaver. 
9. Bordet rundt. 

 
Valg af ordstyrer og referent. 

Ordstyrer: Dorte Magnussen. 
Referent: Maiken Gylche. 
 
Godkendelse af referat fra sidst. 
Godkendt. 
 
Sager fra mailen, foreningsmobil, FB 

• Problemer med der forventes hurtigere syn end vi har mulighed: ”Når du nu skal sælge” 
nyhed og i loopet. Sikre dig en god overdragelse! + Udmeldes på hjemmesiden som en 
nyhed (Maiken). 

• Agerhaven 30 skal synes d.d. 
• God respons fra Dortes udsendelse vedr. vandure. Der vil snart blive sendt ud vedr. notater 

ifm. haverunden. 
 
Økonomi. 

• Vi mangler fortsat vandregninger betalt af 14 haver. Der er handlet på dette. 
 
Sociale arrangementer. 
Julefesten afholdes lørdag den næste weekend og der er en god tilmelding. Er vi forpligtet til at se 
coronapas ved indgangen? Googles og udmelding på FB. 
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Generalforsamlingen/Budgetmøde. 

• Vi skulle have holdt budgetmøde: Vi aftaler en dato med Torben. 
• Dato er afsat for generalforsamling i 2022. Det bliver d. 27. marts 2022 kl. 10-13 i 

Hedehuset. Udmeldes på hjemmesiden som en nyhed + i loopet (Maiken). 
 
Nyt fra HB-mødet / Noget til HB-mødet. 
Intet at berette. 
 
Opfølgning på individuelle opgaver. 

• Problematikken vedr. kørsel med landbrugsmaskiner har vi spurgt Kent Morell (fra kurset 
vedr.  om grønne områder) om råd. 

• Carsten har fået priser på en ”hækklipper” til vores traktor – koster 150.000 kr., eller om vi 
skal købe en traktor fra Solrød kommune, som kan det hele. Carsten arbejder videre med 
forslagene. 

• Oprydning bag ved laden af gamle ting – skal vi bede AA om af fjerne det hele undtagen 
stenene. 

• Rykker AA for Årshjul for vores området. Carsten følger op på det. 
 
Bordet rundt 

• Overvejelser om hestefolden laves om til vildtbed? 
• Vores havemand Stefen går i denne tid og beskærer aftalte træer. 
• Skal mølles vinder spændes fast i vinteren? Kun ved storm: 
• GDPR-kursus + kursus vedr. grønne områder §3: godt kursus. 
• Vinter-vedligeholdelse, skal vejene saltes eller gruses på de ”store” veje? Vi forhører os hos 

AA for et tilbud. 
• Laden løsning skal der arbejdes videre på fra Generalforsamlingen. Er der noget nyt fra 

lade-udvalget? Da der i budgettet er afsat 200.000 kr. til renovering af laden, vil Carsten 
indhenter en pris på (som start) at få sat toiletterne sat i stand.  

• Lukning af stier, så der ikke kan kørers på de grønne områder. Johnny arbejder på det mht. 
sten og kæder. Der skal laves en plan, så vi kan samarbejde med AA omkring det. 
Reparation af de steder med kæder, som er gået i stykker. 

• Johnny har fået skilteholderne, men de er for korte til vores nye skilte. Vores leverandør 
laver nye skilte til os, så det kan passe sammen (uden beregning). 

• Ændringerne i vedtægterne fra sidste generalforsamling, skal opdateres på hjemmesiden 
(Maiken fra udkast fra Dorte J). 
 

 
Næste bestyrelsesmøde bliver d. 9. januar 2022  
 


