
Referat 
Bestyrelsesmøde onsdag den 13. april 2016 

Kl. 19.00 hos Connie, Drivkær 32 
 

 
Deltagere: 
Jørn Henningsen, Jacob Kort, Lene Kærgaard, Poul Thomsen, Peter Jørgensen og Connie 
Jonsson  
 
Afbud: 
Monica Quarp og Henrik Wifstand 
 
Udeblev 
Flemming Norddahl Larsen 
 
 
Referent:  Connie Markussen 
 

Bestyrelsesmødet var beslutningsdygtigt jfr. vedtægternes kap. 4 § 10 
 

 
  

1. Godkendelse af dagsorden 
 

Godkendt 
 

2. Godkendelse af referat 
 

Sendes ud igen sammen med referatet fra generalforsamlingen 
 

3. Meddelelser fra formanden 
 

Nina havde skrevet omkring for meget flis, på de buske der er netop er plantet. Allan 
har tjekket de andre buske, men der var en del der var stjålet.  

Der er bestilt 10 skraldespande, det skulle være plastik men de havde leveret i metal. 
De var kun lidt dyrere så vi beholdte dem. Der er sat skraldespande op for ende af 
stierne. 

Jørn har aftalt med Allan at han skal tjekke vejskiltene, og sende dem der er i stykker 
videre til reparation.  

Allan er ved at beskære buskene bag ved carportene, som der var blevet klaget over. 

Der har igen været nogen inde i materialegården og rode i elektronikken. 

 



4. Meddelelser fra kasserer 
 
Der var en der ikke havde betalt forrige kvartal, den er betalt nu, dog er der 4 der ikke 
har betalt sidste kvartal. 
 
Omkring generalforsamlingen og asfalt regningen, det var som Jacob sagde der er 
sendt svar til Svend. Jørn sender Svend ned og kigger på de tryk mærker der er i 
asfalten nede på Vesterskel om det kan laves. 
 
Der er 7 huse til salg i øjeblikket.  
 

5. Konstituering af bestyrelsen 
 
Næstformand Henrik Wifstrand  
Sekretær Connie Jonsson 
Kontaktudvalgt er uændret 
Asfalt udvalgt nedlægges 
Ekstra storskrald kontaktpersoner Jørn Henningsen og Connie Jonsson 
 

6. Planlægning af årets møder 
 

24. maj, 14. juni, 23. august, 20. september, 13. oktober og 24. november 2016 

7. Fastsættelse af diæter 
 
Formand, kasser og sekretær 1.500 kr. i kvartalet 
Webmaster 750 kr. i kvartalet 
 

8. Vores område herunder legepladser 
 
Mærker i asfalten på parkeringspladsen, hvor store er mærkerne. 

Det aftales på næste møde, hvornår vi går rundt i område hele bestyrelsen. 

Aktivitetsplanen sendes ud sammen med referatet. 

Lene spurgte til om man har spurgt kommunen om hjælp til vedligeholdelse af 
legepladserne når institutionerne bruger den.  

De har ingen mulighed for at give tilskud eller reparere og det er desværre vores 
forsikring der skal dække hvis der sker børnene noget. Men man kan aflåse den så kun 
beboerne har nøgle til, det er der ikke stemning for. 

  
9. Evt. 

 
Belysning - Connie skriver til advokaten og forespørger hvor vi står. 



Tom og Connie husker at opdatere hjemmeside og kontakter. 

Jacob spørge om der er kommet noget nyt tilbud fra Allan på entreprenøropgaven 
efter ændringerne af området og skraldeordningen. Det er der ikke endnu. 

Lene spørg til skralde ordeningen, mange blander stadig blander affaldet i sækkene. 
Der er intet nyt, men evt. ideer ønskes til hvordan vi får alle til at sortere. 

 
 
 
Mødet slut kl. 20.35 
 
 


