
Referat 
Bestyrelsesmøde onsdag den 14. juni 2016 

Kl. 19.00 hos Lene, Engkær 14 
 

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

Bestyrelsesmødet var beslutningsdygtigt jfr. vedtægternes kap. 4 § 10 
 

 
  

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 

2. Godkendelse af referat  
 Godkendt 

 
3. Meddelelser fra formanden 

Ingen meddelelser. 
 

4. Meddelelser fra kasserer 
Udgået 
   

5. YouSee/Antenneforening 
Connie orienterede om ny lov og har taget kontakt til yousee som gerne skulle komme 
på første møde efter sommerferien. 
 

6. Møde med kommunen 
I ”skoven” laves en trampesti, kommunen havde selv smidt nogle af grenen, men de har 
bedt naboen om at rydde op efter sig. 
Allingvej – buskene skæres ned, de kigger på sten sætningen, sag fremsat om ny 
asfaltbelægning. 
Belysning fastholdes dog kan der være en åbning for hjælp, enten hos kommunen eller 
ved at sælge en grund. Vi har dog fået kommunen til at fjerner nogle af lamperne på 
Allingvej , da der er store lamper på vejen og det samme på Rebæk Alle. 
De heller på Rebæk Alle overtager kommunen måske, så vi ikke skal bekoste de 
påkørsler der er. 



 
7. Aktivitetsplan 

Allan er i gang med at reparere legepladserne. 
 

8. Evt. 
Flemming roste at der var slået græs i hullerne. Og det har hjulpet helt fantastisk at der 
er lagt ny asfalt på Havnevejen. 
 
Kommunen mente at Allingvej ville begynde at åbne op her i ultimo 2016 start 2017. 
 
Monica’s mand havde set en bil kører ind på Drivkær uden at lukke bommen op, Jørn 
får Allan til at flytte bøjlen. 
 
Hvis Connie keder sig så maler hun Drivkær legepladsen i sommerferien. 
 
Poul spurgte til om man selv skulle beskære træerne eller om der kom nogle at gøre 
det, der kommer nogen og beskære dem. 
 
 
Mødet slut kl. 19.45 
 
 


