
 

 

Sensitivity: Internal 

Referat/dagsorden bestyrelsesmøde onsdag den 26. oktober 2020 hos 
Annette. 
 
 
Tilstede: Frank, Kenn, Helmuth, Jette, Annette, og Anette 
Referent: Anette Andersen 
Fraværende:  
 
 
 
DAGSORDEN: 

 

1 Evaluering af arbejdsdagen. 
 
Det var en rigtig god dag med mange fremmødte, trods det ikke alt for gode vejr. 
Kenn foreslår vi ikke kaster os over så mange opgaver, men får løst nogle enkelte 
opgaver helt til bunds i fællesskab. 
 

2 Vejlaug. 
 
Frank har talt med formanden for bestyrelsen i NKM vedr. stamvejen, måske skulle 

vores parkeringsområde langs stamvejen inddrages i den fælles vejfond. 

Bestyrelsen var enige om at det var en god idé, så vedligeholdelsen ikke kun 

hænger på os. Set i lyset af, at Stensbjergvej lukkes kan der komme mere brug af 

”vores” p arealer. 

Spørgsmålet om hækken skal op langs stamvejen tages op i NKM´s bestyrelse 

 

3 Bankskifte?  
 
Frank har fået et tilbud fra AL bank, 
Det koster 1500 kr. at oprette en foreningskonto, 300 kr. for at oprette webbank 
(begge engangsbeløb) samt 8,50 kr. pr md./bruger for brug af webbank. 
Indestående 0-1. mil kr. o kr.i strafrente, så det er et godt tilbud, vi forhører os hos 
Handelsbanken om de kan matche tilbuddet, eller var der enighed om at skifte bank 

 
4 Økonomi ved kasseren. 

 
Økonomien ser som sædvanlig god ud, der er langt fra brugt som budgetteret. Jette 
efterlyste lidt klarer anvisninger på, om udgifterne vedr. græsslåning/ mv. 
udspecificeres bedre i forhold til NKM. Helmuth tager en snak med Ernst fra Dan 
Grønt så alt der vedrører stamvejen bliver faktureret særskilt. 
Div konti vedr disse udgifter slås sammen ved årsskiftet. 
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5 Generalforsamling 2021 
 
Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 2. marts kl. 17.30 i Alpi Hallerne med 
efterfølgende spisning kl. 19.00. Der bliver tilmelding til spisning. Mødet afholdes i 
et større lokale end tidligere p.g.a. corona situationen. 
Indkaldelse af forslag til generalforsamling udsendes i første halvdel af december, 
idet fristen for fremsættelse af forslag er senest den første uge af januar. 
Foreløbige punkter: 
Punkt 4 fra sidste års generalforsamling tages med igen. 
Det skal præciseres at det kræver fremmøde på 2/3 dele af medlemmerne for at 

kunne vedtages. 

Nedlæggelse af vores legeplads 

 

6 Julefrokost 
 
Vi blev enige om at aflyse vores julefrokost i år, set i lyset af corona situationen pt. 
Vi bestiller smørrebrød til bestyrelsen til næste bestyrelsesmøde i stedet. 

 
7 Næste møde 

 
Næste møde afholdes mandag den 18. januar kl. 16.30 hos Kenn i nr. 102. 
 

8 Eventuelt./grønne områder 
 
Der skal klippes fælleshæk bag etape 1,  
Frank tager en snak med Steen Zauhlich om vedligeholdelse af haverne/hækkene 
ved udlejningsejendommene. 
Grønne fællesarealer, hæk - incl Udlejningsejendomme i etape 4 
Legeplads forsøges sammenlagt med Ny Koustrup Mark, og området ændres med 
andre aktiviteter, evt. overdækket bål område/bold mål forslag skal indsamles. 

 
 
 
 

 
 


