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Referat af bestyrelsesmøde d. 24. juli 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. 
Valgt. 
 
Godkendelse af referat fra sidst. 
Godkendt. Maiken lægger det på hjemmesiden. 
 
Sager fra mailen, foreningsmobil, Facebook 

• Frølunde og de to foreninger i Ballerup vil gerne komme besøg. De har meldt deres ankomst 
den 11/9-22. Helle (de bestyrelsesmedlemmer der har mulighed) vil tage med på den videre 
runde. 

• Vi har talt om at udvikle arbejdet med g-mail og M-Files, således at vi bedre kan anvende 
programmerne i hverdagen. 

• Fra sidst: Gul havetraktor 
• Fortsat problemer imellem to naboer: Vi går til endnu en mægling i dag. 
• Vi har et problem med mandagsopgaven (indsamling af skrald i vores ferieperiode), da 

afløseren ikke kan blive længere om mandagen. Der er kun d. 25/7-22 tilbage. Maiken laver 
Web indlæg og Facebook indlæg omkring d. 25/7-22. 

• Vi aftalte at stramme op på ”kedelige” debatter/kommentarer på vores Facebook-side. 
Resultat: Ingen kommentarspor på informationer. Slette negative kommentarer, eller 
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kommentarer der ikke er relevante for indlægget. Maiken laver Facebookindlæg med info 
herom. 

 
Økonomi. 
Intet at berette. 
 
Sociale arrangementer 
Sommerfesten er på vej og vi håber på en fin tilmelding. 
 
Generalforsamlingen/Budgetmøde. 
Intet at berette. 
 
Nyt fra HB-mødet / Noget til HB-mødet. 

• Forslag til HB-møder kan foregå online, således at lokalbestyrelserne kan være mere aktive. 
 
Opfølgning på individuelle opgaver. 

• Lone C for styr på udlåns-nøgler til Petanque. 
• Johnny er nået så langt med sten og kæder, at vi skal have en besked på vores Facebook-

side, at de grønne områder inden for en måned vil blive lukket af med sten og kæder. 
Maiken laver indlæg. 

 
Bordet rundt 

• Maiken forslår at vi anlægger et shelter på vores grønne område ved bålpladsen, eller 
ombygger det eksisterende overbygning til et-to shelters. Et tiltag for at gøre området mere 
attraktivt at bruge for vores medlemmer. Maiken og Dorte D. undersøger omkostninger og 
muligheder. 

• Vi er ved at undersøge, om vi kan have gavn af en vindmølle, der kan servicere alle haver. 
Vi undersøger videre, samt om kommunen vil give tilladelse til dette. 

• Vi vil se om vi kan få tilknytte Mobilpay med et 5 cifret mobilkode til vores konto, således 
at arrangementer vil blive nemmere fremadrettet. Maiken undersøger. 

• Lone fortæller lidt om Petanque-kluppen er ophørt. Der er dog stadig flere der fortsat spiller 
sammen. Vi står for vedligeholdelse og støtter gerne til arrangementer med petanque som 
emne 1-2 gange om året. 

• Rensningsanlæg: Vi har indgivet et høringssvar til kommunen, sammen med KH 4 ,6,8. 
• Helle stiller et forslag om at etablere en udendørs-træningsbane, for at gøre området mere 

attraktivt at bruge for vores medlemmer. Maiken undersøger. 
• Vi skal hver i sær have overvejet vores samarbejde med AA, som vil være på dagsordenen 

til næste bestyrelsesmøde. 

 
Næste bestyrelsesmøde bliver d. 28. august 2022  
 
 
 


