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Referat af bestyrelsesmøde d. 30. okt. 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. 
 
Fraværende: 2. suppleant Lone Christensen. 
 
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. 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 

• Møde med FM. Vi har aftalt møde, men endnu ikke modtaget dagsorden. 
• Mail vedr. Landmanden udvider motorgrosbane til sønner. Vi afventer om de kommer til 

gene for os, når sæson 2023 starter. 
• Tømmer er bestilt til reparation af Møllehustets vindskeder. 
• Førstehjælpskurser, vi skal have bestilt kursus til os. 
• Henvendelse vedr. container på en parcel. Vi er i kontakt pr. mail. 
• Henvendelse vedr. Solceller. Vi henviser til vores hjemmeside. 
• Henvendelse pr. telefon vedr. syn, som er handlet på. 

 
Nyt fra Anders Andersen 

• Problematik fra sidste hentning af skrald - Containeren havde været tømt. 
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Nyt fra HB-mødet / Noget til HB-mødet 
• Der er HB-møde ud i morgen. Det er et budgetmøde og Helle og Dorte tager derind. 

 
Økonomi. 

• Ifm. arrangementer, så skal regnskabet lavet færdigt, så Dorte kan sende det videre. Hun må 
ikke lave det. 

• Mobil Pay. Det lægger vi ned igen da det koster alt for meget til at have. Vi har besluttet at 
vi fremadrettet vil anvende BOX fra vores egen kontoer. Det koster 1000 kr. i oprettelse, 49 
kr. pr måned og 1. kr. pr transaktion. 

 
Sociale arrangementer. 

• Juletræsfest. Vi har endnu ikke modtaget så mange tilmeldinger. Vi håber på flere og laver 
en reminder på FB om en uges tid. (MAIKEN). 
 

Generalforsamlingen/Budgetmøde. 
• Budgetmødet handler bl.a. om abonnementsnedsættelse for pensionister. Tekniske bliver det 

en nedsættelse, hvor noget af abonnementet betales at det individuelle depositum? 
• Skal HB give et tidskud til de pumper der i foreningerne, hvis regningerne er blevet ”for 

høje”. Måske hvis der e separate målere på pumperne. 
• Godtgørelse ifm. besøg hos de forskellige foreninger. 

 
Opfølgning på individuelle opgaver  

• Helle bestiller en ny flagstang. 
• Johnny bestiller nye OF Møllehøj flag til 10 m. flagstang. 
• Hjertestarter kommer til at hænge uden for på Møllehuset overfor Møllen. Eklektiker er 

bestilt. Kursus, 6 timers (16 personer) bliver bestilt til os til en lørdag i jan. 2023.  
• Johnny og Dorte D:J har møde på tirsdag med Saferoad vedr. vejbump. 
• Johnny er ved at få lavet de ønskner, der skal ned i stenene 
• Carsten bestiller hængelåse der passer til vores nøgle til diverse steder, kæder mm. 
• Helle – Affands-sortering. Carsten har en kontakt, som vi lige vil følge op på, og evt. 

indhente et tilbud. Vi har sendt ud og anmodet om tilbud hos 3 leverandører. 
• Oprydningen af laden: Next step:  

o Bestilling af løsmoduler til køkken til Laden, bordplade med 2 vaske, 1 komfur, 2 
gode opvaskemaskiner, 1 køleskab, 1 del køl/frys samt service til 80 personer.  

o Der bliver sat en del-el-måler, så der kan betales for el. 
o Udbedring af sætningsskader. 
o Alt det hvide skal males igen. 
o Trappetrin evt. rampe. 
o Lægter til eksisterende muligheder til indendørs ”pergola”. 
o Opfriskning af toiletterne. 
o Nye lamper. 
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Bordet rundt 
• Lone: Petanque er lukket ned, vand er lukke mm. 
• Lone bestiller lokale til Generalforsamling 2023. 

 
Næste bestyrelsesmøde bliver d. 20. nov. 2022  


