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Referat af bestyrelsesmøde d. 27. feb. 2022. 
 
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 Nicklas Madsen. 
 
Ordstyrer: Dorte Dam Jensen. 
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. 
 
Godkendelse af referat fra sidst. 
Godkendt. 
 
Sager fra mailen, foreningsmobil, Facebook 

• HB følger op på sag vedr. hegn uden for området og har varslet opmåling af haven til 
haveejer. 

• Mail med fotos vedr. meget vand i have Vi reager med, at beklagevis har vi problemer i hele 
vores område i denne tid, men at vi vil se på problematikken, når vi har ”normale” 
vandstande igen. Vedr. åen har vi først mulighed for at få åen renset i foråret (tidspunktet nu 
er ikke korrekt ifølge fagkyndige). Det er dog noteret at åen risler som den skal på 
nuværende tidspunkt. 

• Problematik vedr. ”høj” have og manglende dræning og derved vand der ”løber af haven”. 
Haveejer er ved at udbedre problematikken ved anlægning af faskiner. 

• Mails vedr. udlejning af Laden. Svar gives til spørger. 
 
 
Økonomi. 

• Gennemgang af budget med revisor Torben Petersen. 
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Sociale arrangementer 

• Generalforsamling: Indkøb af vand og afsættelse af arbejdsdag for bestyrelsen d. 9/3-22 kl. 
19.00. 

• Standerhejsningen: Øl, vand og kaffe og kage kl. 15.00 (Maiken: opslag på FB og web.) 
 
 
Generalforsamlingen/Budgetmøde. 

• Helle Vithardt genopstiller i rollen bestyrelsesformand. 
• Carsten Linderholm genopstiller i rollen bestyrelsesmedlem. 
• Dorte Dam Jensen genopstiller i rollen bestyrelsesmedlem. 
• Anita Enkebøl genopstiller i rollen som bestyrelsesmedlem. 
• Johny Hansen genopstiller i rollen som suppleant. 
• Bent Christensen genopstiller i rollen som billagskontrollant. 
• Nicklas Madsen er på valg i rollen som bilagskontrollant suppleant. 

 
 
Nyt fra HB-mødet / Noget til HB-mødet. 

• Møllehøj var på dagsordningen til HB-mødet vedr. hestefolden. Den nye ejer i huset i KH 8 
op til, vil gerne have en lejekontrakt på leje af folden. Der var ikke en kontrakt med den 
fraflyttede ejer, og det er ikke planen at der kommer det med den nye. 

• Drøftelse på HB-mødet vedr. delegerede til Kongressen 2022, at bestyrelserne selvfølgelig 
ikke må ”diktere” hvad de delegerede skal stemme. Bestyrelserne kan vejlede og oplyse om 
bestyrelsernes holdning og hvad der er af konsekvenser omkring de enkelte emner. 

 
 
Opfølgning på individuelle opgaver. 

• Vej-shikaner taget op på det næste bestyrelsesmøde. 
• Kasser Dorte arbejder pt. på vandregnskabet. 
• Carsten har et forstående møde med AA med krav for opgaver og forventninger til den 

kommende sæson. 
• Johny oplyser at skilte og sten bliver sat op og lagt, når vejet er til det. 
• Johny har været ude i området og lave afmærkninger og afsætte markeringer på et kort. 
• Maiken er ikke nået videre med et Affaldsmøde med HT. Vi forsøger igen. 
• Dorte har været på markvandring ifm. vand på grunden, og melder, at hele området generelt 

er meget mættet af vand. Formenligt som resten af DK. 
 
 
Bordet rundt 

• Kasser Dorte fortæller, at enkelte har fået en meget høj efterretning på vand. Det er vi 
naturligvis rigtig ked af, men det er de enkelte ejeres ansvar selv at holde øje med om der er 
læg et sted på grunden, løbende toilet eller andet. (Maiken opslag på web. og FB). 
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Arbejdsdag vedr. Generalforsamling d. 9/3-22 kl. 19.00 
Næste bestyrelsesmøde bliver ifm. generalforsamlingen.  
 
 


