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Referat af bestyrelsesmøde d. 08. 01 2023. 
 
Fremmødte: Formand Helle Vithardt, Næstformand Maiken Gylche, Kasser Dorte Magnussen, 
Bestyrelsesmedlem Dorte Dam Jensen, Bestyrelsesmedlem Anita Enkebøl, Bestyrelsesmedlem 
Carsten Linderholm, Bestyrelsesmedlem Lone Falkenberg, 
 
Fraværende: 1. suppleant Johny Hansen, 2. suppleant Lone Christensen. 
 
 
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 

• Følsom sag fra mail – god kontakt til ejer og der arbejdes på at få løst problemet. 
• Endnu en følsom sag fra mail ifm. et syn vi endnu ikke har kunne efterkomme. Vi er fortsat i 

kontakt med parcel-ejer. Vi aftaler at vi fremadrettet tager et billede fra husets 4 hjørner ved 
hvert et syn til vores arkiv. 

• Dialog med FM vedr. definition af pools som vi har fundet på ’Bolius’ 
https://www.bolius.dk/swimmingpool-18241. Vi har efterfølgende været i kontakt med HT, da 
der ikke står noget om pools i vores lokalplan. Vi afventer en reaktion. Vi laver en nyhed til 
hjemmesiden, når vi har det fulde overblik. 
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• Vi har haft et problem med viderestilling af foreningstelefonen, der desværre er gået il 
Helles private telefon. Vi får forhåbentligt løst problemet her i dag. 

• Drøftelse af hørinsgbrev vedr. solcellepark, der planlægges på nabomatriklerne omkring 
haveforeningen. I bestyrelsen er vores holdning at alternav energi er positivt, og at det for os 
ikke vil få væsentlige gener (lægmands holdninger). Vi håber, at de enkelte parcel-ejer selv 
møder op og lader sig orientere på informationsmødet d. 16.01 2023. 

 
 
Nyt fra Anders Andersen 

• Ledelsen fra AA har tidligere ønsket et møde med os ifm. kontakten ikke er forlænget. Vi 
forsøger igen i det nye år at få aftalen i hus. 

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

• Vi skal have startet årshjulet til vores arrangementer. 
 
 
Generalforsamlingen/Budgetmøde. 

• Dagsorden udført - Teaser på web + FB  
 
 
Opfølgning på individuelle opgaver. 

• Tømrer har været og arbejde på huset her og er fortsat i gang med opgaverne i Laden. Han 
er dygtig, imødekommende og ikke dyr, så han jan godt være en håndværker vi anvender 
fremadrettet. 

• Forslag til en ny arbejdsdag i laden og kombinere den med en frokost (måske påskefrokost) 
efterfølgende. 

• Vi kigger ind i muligheder ifm. ny aftale vedr. vores grønne områder og 
handymand/rengøring adhoc opgaver. 

• Vi skal have tilbud på udførsel af lukkede affaldsgårde til foreningen. Carsten har kontakter 
og vil indhente et tilbud. 

• Høje Taastrup kommune har oplyst os at vores grønne grenpladser bliver nedlagt og 
erstattes af containere. Vi skal have en teaser nyhed med oplysninger, samt at vi skriver når 
vi ved mere om placeringer mm. Teaser på web + FB. 

• Genopslag på FB vedr. 2 pladser til hjertestarterkursus.  
• Udformning af projektplan – whiteboard i Møllehuset: Projekt, opstart, status, deadline. 
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• Aktuel sag vedr. hæk. Afslutter med besøg med beslutning. 
 
 
Bordet rundt 

• Dorte W.: Det er tid til vandregnskaberne skal regnes og sendes ud. Dorte er gået i gang. 
• Lone C: - 
• Carsten: Hjertestarteren bliver opsat i næste uge, samt el til laden. 
• Johny: - 
• Maiken: Intet. 
• Anita: Indkøb til hjertestarterkursus. 
• Dorte D.J: Intet. 
• Lone F: Intet. 
• Helle: Intet. 

 
Næste bestyrelsesmøde bliver d. 29.01. 2023  


