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Referat for bestyrelsesmøde 

Fredag 31-08-2018 kl. 17.00 i have 37 

 

Deltagere: Kenni Spuur  KS 
 Carsten Larsen  CL 
 Bjarne Caspersen  BC   
 Benny Dunvald  BD  
 Flemming Gravesen FG 
 Ken Veidiksen  KV   Afbud 
 Lotte Ry  LR 
 
 Rikke Kofod  RK Suppleant  
  
 
Referent: LR 
 
 
 

Godkendelse af sidste referat.  
Referat godkendt. 
 
Indlæg fra formanden. 
Aktuelle opgaver og emner. 

o Da Ken V har fået solgt sit hus, byder vi nu velkommen til Rikke K. Det betyder at RK kommer på valg til 
næste Generalforsamling og at RK arver KV’s pligttjans d. 16/9. 

o Vil gerne have at vi skriver et indlæg på FB omkring fart mm. Vi bør alle arbejde sammen om at få 
bekæmpet dette. 

o Have XX  har problemer med at der kommer dræn igennem deres have, men da det er den mest 
hensigtsmæssige placering og det er det kommunen har pålagt os, bliver det sådan.  

o Vi har nu fået tilladelse til at video overvåge i de perioder hvor porten er låst. Kamera bliver sat op asap. 
o Der er pt gang i salg af have 2, 5, 11, 18, 25 og 48. 

Indlæg fra Kasserer:          

Have X har ikke reageret nogen af de skrivelser der er sendt til ham, derfor ryger sagen nu videre i Fogedretten. 

Have XX har trods flere påmindelser ikke betalt det han skylder, derfor ryger sagen nu fra inkasso til fogeden. 

Formand og Kasserer vil dele tjansen med ugentlige byggemøde under projekt Kloakering imellem dem. 

Anbefaler at vi lukker FB gruppen for kommentare, alle er enige og det bliver gjort asap. 

Vil gerne have at der bliver lave et forslag til næste Generalforsamling omkring procedure og pris på pligtbøder. 

Der er ikke nogen forældre fra foreningen der har meldt sig til at få afleveret alle dåser fra sommerfesten, derfor ingen  
pantpenge til børnene i år. 

Der er indkøbt pinde til alle haver i rød og blå. Vi skal have dem uddelt snarest sammen med et resume fra infomøde. 

 



Bordet rundt: 
 
 
BC Efterlyser møder måske en gang om måneden. Ikke nødvendigvis bestyrelsesmøder, men møde med noget 

praktisk arbejde eller en gang hvordan-går-det-og -hvad-røre-sig møder. Evt. en fast dag om måneden, men tror 
det venter til efter projektkloakering er sllut. 

 
CL Spørger om det skal være digital ell alm vandmåler i de enkelte brønde. Det bliver til digitale, da de skal aflæses i 

Januar er der ingen der vil fryse længere end højest nødvendigt. 
 
 Forslår at vi laver et forslag til næste Generalforsamling omkring eksterne konsulenter til den del af kassere 

tjansen der omhandler opkrævning af de månedlige gebyre mm, samt det nye vandregnskab og ikke mindst 
beregning af renter for kloaklån ved salg af haver. Det bliver vedtaget at vi indhenter 3 tilbud til at dette. 

 
 Arbejder på at vi får en pligtkalender på hjemmesiden som bliver interaktiv for alle brugere. Hvilket lægger 

ansvaret for at møde op over på alle, og ikke mindst opfølgningen endnu nemmere. 
 
LR Er i gang med at lave et forslag til en form for Vente-/prioriteringsliste, som bestyrelsen kan bruge som værktøj til 

godkendelsesproceduren ved salg af huse. 
 
 Finpudser resume fra infomødet, så det kan blive udsendt pr. mail og FB, samt uddelt sammen med pinde og sat i 

glasskab ved Fælleshus asap. 
 
 
 
Opgaver og projekter, samt opdatering af Aktivitetsliste. 
Flemming kommer med input på næste møde, eller senest inden næste sæsonstart. 
 
 
Næste møde. 
Formand indkalder til næste møde på et senere tidspunkt.  
 
 
 
Godkendelse af referat: 
 
 
 
 
_________________________________________ 
Bestyrelsformand 
 
 
 
_________________________________________ 
Bestyrelsesmedlem 
 
 
 
_________________________________________ 
Bestyrelsesmedlem  
 
 
 
_________________________________________ 
Bestyrelsesmedlem  



 
 
 
 
 
 
 
 


