
Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 6. september 2018 hos Jette 
 
Tilstede: Kenn, Frank, Jette, Helmuth, Anette 
Referent: Anette Andersen 
Fraværende:  
 
 
DAGSORDEN: 
 

1  Godkendelse af referat fra 25.4.2018. 
 

2 Evaluering af arbejdsdagen 5.5.2018 
 

3 Stamvejen – etablering af fælles vejlaug. 
 

4 Vedligeholdelse af fællesarealer (grønne områder, veje og legeplads) 
 

5 Beskæring af aroniabuske på volden bag husnr. 116 – 140. 
 

6 Forsikringsforhold. 
 

7 Velkomsthilsen til nye beboere (ejere / lejere) ? 
 

8 Økonomi ved kassereren. 
 

9 Fastsættelse af datoer for generalforsamling og arbejdsdag i 2019. 
 

10 Næste møde. 
 

11 Eventuelt. 
 
 
 

Ad. 1 
Godkendt 
 
Ad.2 
Rimelig god opbakning men ingen fra lejeboligerne. Vi er obs på det. måske skal vi have 
fat i Steen mht. at få lejerne til at deltage, ellers må han betale sig fra det. De får en 
indbydelse i postkassen, så vi synes ikke vi i bestyrelsen kan gøre mere.. Mere tid næste 
gang f.eks. fra kl. 9.30 – 12.00 og så grill derefter. Grundejerforeningen indkøber 
plastsække til næste gang. 
 
Ad. 3 
Helmuth og Kenn holder kontakten med Fink Byg, som er i gang med at få stiftet en 
grundejerforening og når det er sket, skal der nedsættes et vejlaug. Måske skal vi have 



juridisk bistand, enten må vi købe os til det, eller måske er der en i grundejerforeningen 
der kan være behjælpelig. 
 
Ad. 4 
Kenn har bestilt nyt gyngestativ. Mht. til syn af legepladsen kontakter Kenn kommunen 
som han mener der har tilsynspligt, og derfor ikke koster os noget. Vi venter til næste år, 
da legepladsen er blevet synet i år. 
 
Ad. 5 
Jette har lavet et skema vedr. klipning bag volden, den smides i de berørtes postkasser og 
skal afleveres til Frank senest d. 15.09. 
 
Ad. 6 

Bestyrelsen har fået et tilbud på ullykkesforsikring for foreningens medlemmer ved f.eks. 

arbejdsdage. Det er en meget dyr forsikring, og bestyrelsen vurderer ikke at det er 

nødvendigt, og da den ikke er lovpligtig synes vi det er en stor udgift for én gang om året. 

Ad. 7 

Vi (Frank) laver et forslag til en velkomsthilsen til nye beboere. 

Ad. 8 

Bertel har stadig økonomistyringen, Jette har store problemer med at komme på banken. 

Jette følger selv op på det, og regner med at overtage økonomistyringen fra årsskiftet. 

Ad. 9 

Næste arbejdsdag er fastlagt til lørdag d. 4. maj 2019 

Generalforsamling onsdag d. 20 februar 2019 kl. 19.00  

Sted: Alphi Hallens cafeteria.. 

Ad. 10 

Næste møde: Onsdag d. 28. november kl. 16.30 hos Kenn, hvor vi også holder en lille 

julefrokost. 

 

 

 


