
Referat 
Bestyrelsesmøde torsdag den 6. april 2017 

Kl. 19.00 hos Henrik, Allingvej 70 
 

 
Deltagere: 
Jacob Kort, Jørn Henningsen, Henrik Wifstand, Monica Quorp, Mia Weiss Pedersen og Connie 
Jonsson 
 
Afbud: Lene Kærgaard og Peter Jørgensen 
 
Udeblev: Flemming Norddahl Larsen 
 
Referent: Connie Jonsson 
 

Bestyrelsesmødet var beslutningsdygtigt jfr. vedtægternes kap. 4 § 10 
 

 
  

1. Godkendelse af dagsorden 
Rettet punkt 8. 
 

2. Godkendelse af referat  
Ingen kommentarer 
 

3. Konstituering af bestyrelsen 
Næstformand Jørn 
Sekretær Connie 
 
Bomnøglesalg: 
Jørn Henningsen 
 
P-pladsskilte: 
Jørn Henningsen 
 
Kontaktudvalg: 
Jørn Henningsen 
Henrik Wifstrand 
 
Kontakt til entreprenøren 
Jørn Henningsen 
 

4. Meddelelser fra formand 
Jørn og Henrik var til møde i støjgruppen i går. Der havde været møde med 
borgmesteren, men det var ikke gået som forventet. De talte blandt andet om hvor 
parkering på Allingvej skal ligge (Baunebakkesiden eller banesiden). Borgmesteren var 



nervøs for at børnene skal krydse vejen, hvis parkeringen er på modsatte side. 
Støjgruppen vil helst have parkering på modsatte side. 
Gruppen vil helst have vej shikaner ned af Allingvej, sådan at der ikke kan køres så 
stærkt. 
 
Jordbunken er fjernet fra Vesterskel. 
 
Der er blevet stjålet 2 campingvogne fra Vesterskel. 
 

5. Meddelelser fra kasserer 
Regnskabet 2017 kommer til at se lidt sjovt ud på grund af de ændringer der er på 
Yousee. 
 
Vi har fået et godt afkast igen, på de penge vi har stående.  
  
GF kostede 2200 kr. 
Fastelavn kostede 1600 kr. 

 
6. Godkendelse af referat fra Generalforsamlingen 

Rettet få punkter. 
 
Mailen fra Helle fra HOFOR som Allingvej 100 har sendt, omhandler ikke den 
reparation som der bliver henvist til, da mailen er tilbage til 2013. Til næste 
bestyrelsesmøde, går vi en tur i området og kigger på hvordan asfalten ser ud. 
 

7. Planlægning af årets møder 
Onsdag 17. maj  
Onsdag 14. juni  
Torsdag 17. august  
Torsdag 14. september  
Tirsdag 24. oktober 
Onsdag 29. november 
 

8. Fastsættelse af bestyrelsesrefusion 
Forbliver uændret. 
Formand, kasserer og sekretær 1.500 kr.  
Webmaster 750 kr. 
 

9. Yousee 
Michelle fra Yousee har kontaktet Connie vedr. placering af bussen og at materialet 
snart er klart til hjemmesiden. 
 
Henrik forespurgt til det gravearbejder der var lavet ved Stendam 15, hvor Yousee 
efter gravearbejder ikke har lagt stenene rigtigt. Connie sender billedet til Helle Kay. 
 
Det blev drøftet omkring vejledningen til udmelding. 
 



10. Entreprenør – ny kontrakt 
Allan’s kontrakt udløber april 2017, det nye tilbud vil det stige 3 % som han skulle 
være steget i den gamle kontrakt  
 
Vi er enige om at vi gerne vil forlænge kontrakten. Jørn tager kontakt til Allan om han 
eller vi skal udfærdige en kontrakt. 

 
11. Deltagelse i fremvisning af området med HV. Kommune og HOFOR 

Jørn, Henrik og Connie deltager. 
 

12. Eventuelt 
Der er kommet mail om at der ikke er tømt papcontainer på grund af gravearbejde. 
Connie skrive til dem, de det er aftalt med dem der graver at de flytter sig når han 
kommer. De andre containere bliver tømt og der er ingen problemer. 
 
Connie skriver til Helle omkring alle de dunhammere der er i søen om de skal 
beskæres. 
 
Der har stået en toiletvogn Engkær, græsset er ødelagt. Det er den der har haft 
toiletvognen der skal reparere det. 
 
Mia forespurgte til hvornår det var planlagt at skilte blev flyttet, da de står meget 
skævt i forhold til parkeringspladserne, der hvor hun parkere. Maling af numrene vil 
blive malet, lige så snart vejret tillader det. Jørn kigger på skiltene. 
 
Mødet slut kl. 21.15 


