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Referat af bestyrelsesmøde d. 28. august 2022. 
 
Fremmødte: Formand Helle Vithardt, Næstformand Maiken Gylche, Bestyrelsesmedlem Dorte 
Dam Jensen, Bestyrelsesmedlem Anita Enkebøl, Bestyrelsesmedlem Carsten Linderholm, 
Bestyrelsesmedlem Lone Falkenberg, 1. suppleant Johny Hansen, 2. suppleant Lone Christensen. 
 
Fraværende: Kasser Dorte Magnussen 
 
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 Anders Andersen 
5. Nyt fra HB-mødet / Noget til HB-mødet 
6. Økonomi. 
7. Sociale arrangementer. 
8. Generalforsamlingen/Budgetmøde. 
9. Opfølgning på individuelle opgaver. 
10. Bordet rundt. 

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

• Besøg fra Ågerup d. 11. sep. 2022. Et tiltag for at lære hinandens lokalforeninger bedre at 
kende og tage ved lære af hinandens lokalafdelingers tiltag og løsninger. 

• Invitation fra HB til hele lokalbestyrelsen i Møllehøj. Vi takker til HB og stiller forslag til 
datoer, hvor vi kan samle hele lokalbestyrelsen. 

• Sag på mailen om ødelagte fliser uden på p-pladsen – fliser der er ødelagt af vores traktor 
ifm. indsamling af affald. Vi svarer vedr. regler om fællesområdet. 

• Mail vedr. svar på vores henvendelse vedr. containere på grunden. Vi reagerer ift. den 
gældende sag. 

• Mail med en klage om en hestetrailer. Vi svarer pr. mail. 
• FB - på ”medlems-Facebook” er medlemmerne begyndt at drøfter det nye kolonihave-

forslag. Vi gør hvad vi kan for at følge sagen. 
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Nyt fra Anders Andersen 
Intet at berette. 
 
Nyt fra HB-mødet / Noget til HB-mødet 
Der er HB-møde ud i morgen.  

• Punkt til i morgen, forsikring ifm. frivilligt arbejde. 
 
Økonomi. 

• Vi har oprettet en konto hos Lyreco til fremtidige kontorartikler mm. 
• Vi er ved at lave en indkøbsliste til Ikea til det sidste til møllehuset. 

 
Sociale arrangementer. 

• Ladefesten i går gik godt, men vi er kede af, at der ikke var så stor en tilslutning. 
• Vi er allerede nu gået i gang med at planlægge juletræsfesten. Vi melder ud når datoen er 

klar og vi har lokaler. 
• Vi arbejder på planlægningen af nye arrangementer til næste sæson. 

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

• Lone C: Vi skal have opdateret låsene til udstyret og skur ved petanque-banerne. 
• Lone C: Plastik er taget af skiltene. 
• Lone C: Herretoilettet ved Laden virker ikke. Vi kontakter Strube 
• Johnny: Vi skal have gang i vejbump, huller i vejen og side grus på vejres veje. Dorte D. 

indhenter forslag/tilbud til næste gang. 
• Johnny: Sten til området er bestilt. 
• Johnny: Skilteproducenten kommer og gennemgår skiltene (manglerne) ved dem. 
• Maiken: Der skal hentes byggetilladelse shelter. Det vil koste ca. 7.000 kr. som samlesæt.  
• Maiken: Udendørs træningsbane – Helle undersøger. 
• Maiken: Mobilpay – Helle og Dorte har sammen skrevet til banken om at få mobilpay - 

afventer fortsat besked fra banken. 
• Helle: Møde med mand fra kommunen omkring affaldsordning. Helle henter tilbud hos 3 

firmaer der kan etablere 3 affaldsgårde ud fra kommunens anbefalinger af mængde og 
isenkram, gerne med mulighed for start til sæsonstart 2023. 
 

Bordet rundt 
• Observation om at der bliver parkeret på brandvej i AH. Vi sender en mail. 
• Observation om at der fortsat bliver parkeret på grønne områder, selvom der er udsendt en 

mail herom. Mail gensendes. 

 
Næste bestyrelsesmøde bliver d. 25. sep. 2022  


