
Referat 
Bestyrelsesmøde onsdag den 19. august 2015 

Kl. 19.00 hos Henrik, Allingvej 70 
 

 
Deltagere: 
Jørn Henningsen, Jacob Kort, Henrik Wifstand, Rune Kaasen og Monica Quarp  
 
Afbud: 
Nina Frederiksen og Lene Kærgaard 
 
 
Referent:  Connie Markussen 
 

Bestyrelsesmødet var beslutningsdygtigt jfr. vedtægternes kap. 4 § 10 
 

 
 

Henrik indledte møde med at spørge ind til besvarelse af mail til bestyrelsen og Jørn. 
Aftalen er at Connie tjekker og besvare mail løbene, hvis der er mails som hun ikke kan 
besvare, kontakter hun Jørn eller Henrik. Det er dog ikke dagligt at der besvaret mail. 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

Godkendt 
 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 
 

Ændringer sendes til Connie inden søndag i denne uge. 
 

3. Meddelelser fra formanden 
 
Allan er i gang med at rydde buske ved materialegården, og de træer der skulle fjernes 
(birketræer). Han har fået lavet græsslåmaskinen og er i gang med at slå græs. 
 

4. Meddelelser fra kasserer 
 
Kun 2 beboere havde ikke betalt til tiden, men nu er der kun 1 der mangler at betale 2. 
kvartaler 
 
Regnskabet: foreløbig ser det fint ud, dog mangler der stadig noget asfaltarbejde 
 
Der er kun 1 hus til salg. 
 



Der er kommet til tilbud på et defekt kabel fra Yousee, på 25.000 kr. det et kabel i 
mellem 2 skabe, vi er nød til at betale og sætte arbejdet i gang og så må vi undersøge 
hvorfor kablet er gået i stykker, om det evt. har noget med anlægsarbejdet at gøre. 
  

5. HOFOR møde d. 16-09-2015 
 
Der er møde med HOFOR og bestyrelsen den 15/9-2015 kl. 17.00 hos Jørn. 
Det sættes på hjemmesiden at HOFOR invitere til møde den 16/9-2015 og send ud til 
alle på maillisten 
 
Connie tjekker om vi har fået nye tegninger. 
 
Connie sender spørgsmålene til helle så hun er forberedt.  
 

6. Aktivitetsplan/legepladser 
 
Der skal aftales et møde i Kommunen, hvor det drøftes om køb af skoven og stykket 
ved allingvej. Connie indkalder til møde med kommunen med Michael Daugaard. 
 
Connie skriver til Svend og svare og prøve at få en ekstra person med til det møde han 
skal med til. 
 

7. Evt 
 
Jørn og Henrik har holdt møde med Allan, og der er aftalt at han får en kopi af 
pasningsvejledningen for området og han kommer herefter med et nyt tilbud.  
 
Inskription af sten: på aktivitetsplanen 
 
Fejning af carporte: Der står i kontrakten at der bliver fejet efter behov, med mindre 
der står biler.  
 
Græsslåning og kanter: han skal slå kanterne og græsset efter behov. 
 
Udvidelse af hus ved vindfang, grundkær: kopi af godkendelse fra kommune om 
ændring af facaden og tidligere sendt brev af dato. 
 
Asfalt Rebæk Alle og Store Klardam laves, Jørn tager fat i Svend.  

 
 
 
Mødet slut kl. 20.45 


