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Referat af bestyrelsesmøde d. 29. 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, 1. suppleant Johny Hansen, 2. suppleant 
Lone Christensen. 
Fraværende: Bestyrelsesmedlem Dorte Dam Jensen 
 
Ordstyrer: Helle 
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 

• Drøftelse fra Tømrer vedr. toiletter ved Laden. Vi drøfter hvor meget vi skal lave i år. 
Carsten indhenter en pris på opbygning af et nyt MK-toilet. 

• Vi har fået en klage vedr. en have der ikke bliver holdt / anvendes. Vi sender en anmodning 
om at rydde op på grunden. 

• Vi har hyret en mand til adhock opgaver. 
• Vi mangler fortsat en til rengøring ca. 1 gang om måneden. Muligvis på FB. 
• Et medlem forslår en månedlig dag til håndarbejde-hygge i Møllehuset. Bestyrelsen støtter 

forslaget. Vi støtter også med at være nøglebærer. 
 
Nyt fra Anders Andersen 
Intet at berette. 
 
Nyt fra HB-mødet / Noget til HB-mødet 
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Der er HB-møde ud i morgen.  
 
Økonomi. 
Intet at berette. 
 
Sociale arrangementer. 
26. marts 2023 – Standerhejsning kl. 16.00. Nyhed + FB 
4.-5. marts 2023 9.30 - ? arbejdsweekend til Laden. Nyhed + FB 
 
Generalforsamlingen/Budgetmøde. 

• Generalforsamling d. 26. marts 2023 kl. 10.00. 
• Deadline for forslag d. 26. februar 2023 kl. 9.00. 
• Indkaldelse udsendes d. 8. marts 2023. 

 
Opfølgning på individuelle opgaver. 

• Vi skal have opdateret in formationer på hjemmesiden vedr. udlejning. Info om el og 
betaling. + nøgle. 

• Vi vil fremadrettet starte bestyrelsesmødet med et nyt punkt ’Igangværende projekter’ med 
et tavlemøde med alle vores igangværende projekter. 

• Carsten har en aftale med en aftale med et firma der vil give et tilbud på affaldsgårde. 
• Carsten har også en aftale med elektrikeren, der skal se på lys ved hjertestarteren. 
• Pris på grøn mand / virksomhed til vores område: Set i lyset af vores erfaringer, overvejer vi 

at vores kommende grønne aftaler primært kommer til at omhandle græsslåning, med 
mulighed for tilkøb af adhoc-opgaver. 

• Johnny fortsætter med skilte, sten og kæder her til foråret. 
• Helle bestiller nye Danebro og OF-flag til vores flagstænger.  
• Maiken udlodder forskellige aflagte elektronik til medlemmerne på FB. 
• Dorte arbejder med vandregnskabet i denne tid. 

 
Bordet rundt 

• Dorte W.: % 
• Lone C: % 
• Carsten: % 
• Johny: % 
• Maiken: Vi har fået doneret et billardbord til Laden.  
• Vi kommer til i fremtiden at tænke på vi bliver flere og flere anskaffer sig elbiler. Hvordan 

formidler vi en naboskik omkring ladere, skal vi de på et firma der ejer og drifter evt. ladere 
i foreningen.  

• Anita: % 
• Dorte D.J: % 
• Lone F: % 
• Helle: % 

 
Næste bestyrelsesmøde bliver d. 26. 02. 2023  


