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Referat af bestyrelsesmøde d. 29. maj 2022. 
 
Fremmødte: Formand Helle Vithardt, Næstformand Maiken Gylche, Kasser Dorte Magnussen, 
Bestyrelsesmedlem Dorte Dam Jensen, Bestyrelsesmedlem Anita Enkebøl, Bestyrelsesmedlem 
Carsten Linderholm, Bestyrelsesmedlem Lone Falkenberg, 1. suppleant Johny Hansen, 2. suppleant 
Lone Christensen. 
 
Fraværende: 
 
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. Nyt fra HB-mødet / Noget til HB-mødet 
5. Økonomi. 
6. Sociale arrangementer. 
7. Generalforsamlingen/Budgetmøde. 
8. Opfølgning på individuelle opgaver. 
9. Bordet rundt. 

 
Valg af ordstyrer og referent. 
 
 
Godkendelse af referat fra sidst. 
Godkendt. 
 
Sager fra mailen, foreningsmobil, Facebook 

• Sag om nabo-stridigheder fra tidligere – mægling og bestyrelsens afgørelse på spørgsmål 
sendes pr mail. Maiken tager billede til mailen. 

• Haveejer med et stort forbrug på vanduret. Regning er sendt. 
• Klage fra haveejer: Beder hjælp til at bede nabo om at ”holde have” klip af hæk, ødelagte 

glas i drivhus. Mail sendes fra bestyrelsen. Maiken tager billeder til mail. 
• Endnu en vandskade i huset ved petanque banen. Vand er lavet af Stubbe. El er bestilt til et 

nyt solcelleanlæg. 
• E-boks fra HT med datoer hvor der skal undersøge for Bjørneklo – bringes videre til AA. 
• Mail om at nabobonden anvender vores vej og grønt stykke til landbrugsmaskiner. Mail 

besvares, at vi er på sagen. 
• Asfalt-mand har givet et skøn og tilbud på reparation af vores veje. Accepter af tilbuddet. 
• Skraldesituationen og grønne områder – information fra Helle. 
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• Mail fra Region Hovedstaden. Der har lavet vandprøver for hele området. Dorte vil 
analysere dokumenterne lidt mere i rapporterne. 

• Undersøgelse af el-forbrug – informationer fra Carsten og Helle. Der er umiddelbar ikke 
”spild”, men vi kan se på at anvende bedre varmekilder. 

 
 
Nyt fra HB-mødet / Noget til HB-mødet. 
Intet at berette 
 
Økonomi. 
Intet at berette 
 
Sociale arrangementer. 

• Ølsmagning med Nørrebros bryghus d. 18. juni i laden, 225 kr. pr. pers.  
• Loppemarked d. 25. juni i laden. 
• Banko d. 10. juli i laden. 
• Lade fest d. 27. aug. i laden. 
• Arrangementer offentliggøres på web og FB. 

 
Generalforsamlingen/Budgetmøde. 
Intet at berette 
 
Opfølgning på individuelle opgaver. 

• Vejudvalget: arbejder videre med bump / chikaner. Vi lader os vejlede af Allan. 
• Johnny får fat i en ny vognmand, der kan hjælpe med det chikane-sten. Evt. den samme 

vognmand der kan hjælpe os med grus til siderne på vores veje. 
• Johnny arbejder fortsat med skilte. 
• Carsten har bestilt et nyt solcelleanlæg til Petanque bane huset. 
• Maiken er færdig med velkomstbrev. Byder nye velkommen d. 19. juni med nye d.d. 
• Opdatering af huset. Flyt af døren og oprydning er vigtigst. Køkken bestilles og arbejdsdag 

planlægges. 
 
Bordet rundt 

• Forslag: Opslag på web og FB om at opfordre Mølleboer til at hente sten fra de gamle 
minigolf-baner evt. til p-pladser. Først til mølle. Maiken 

• Forbedring af området med bestilling af nye borde / bænke sæt. 
• Forslag: Trailerplads. ”Pole” på FB Maiken. 

 
Næste bestyrelsesmøde bliver d. 26. juni 2022  
 
 
 


