
Referat 
Bestyrelsesmøde onsdag den 29. november 2017 

Kl. 17.00 hos Henrik, Allingvej 70 
 

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

Bestyrelsesmødet var beslutningsdygtigt jfr. vedtægternes kap. 4 § 10 
 

  
1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 
 

2. Godkendelse af referat  
 Godkendt 

 
3. Meddelelser fra formanden 

Der er fejl på et kabel på Allingvej som der skal udbedres. Tilbud indhentes. 
 
Der har været lidt problemer med lastbil parkering på Allingvej igen, Henrik har taget 
fat i kommunen og de firmaer der har parkeret der. På et tidspunkt bliver Allingvej 
lavet om og der vil komme en skiltning om at de ikke må parkerer der. 
 
Armeringssten på Stendam er lagt. 
 
Der kommer en regning på hængelås, da der igen har været forsøgt indbrud igen i 
materialegården 
 
En beboer har skrevet vedr. lapning på Vesterskel/Kærmark at det ikke var pænt. Det 
er desværre det vi hele tiden har vist med det har været et ønske for beboerne at få det 
repareret. HOFOR har betalt for udbedringen 
 

4. Meddelelser fra kasserer 
Jacob har sendt regnskab ud. 
 
Alle har betalt for 4. kvartal 2017 
 



Allans kontrakt er underskrevet efter smårettelserne. 
 
Codan har sat forsikringen op med 500 kr. for materialegården, så den nu er oppe på 
over 4.000 kr. vi skal måske overveje at få andre tilbud. Lene vil evt. gerne kigge på det. 
Vi tager det med på først kommende møde. 
 
Den Lei kode som danske bank havde sagt vi skulle betale for og et krav vi skulle have, 
skal kun bruges vi skal handle. Så vi gør ikke noget på nuværende tidspunkt. 
 
Jacob har nu fået fat i danske bank, sådan at Henrik nu kan godkende regninger i stedet 
for Jørn. Alle papirerne blev underskrevet. 
 
Dong har skrevet om at der skal udskiftes 2 el-målere i foreningen. 
 
Copydan stiger 27 kr. mere om året pr. 1. januar 2018.  
 

5. Møder 2018 – samt generalforsamling (HUSK kalender) 
10. januar 
7. februar  
7. marts  
21. marts 
4. april generalforsamling 
18. april første møde i den ”nye” bestyrelse 
 

6. Carporte Kærmark/Vesterskel 
De er i fuld gang med at blive bygget. 
 

7. Eventuelt 
Slange på Vesterskel, den tager Michael Daugård sig af, Connie rykker da Allan ikke kan 
salte og rydde sne før den er væk.  
 
Rotter på Drivkær, Connie rykker kommunen igen. 
 
Stadig problemer med parkering på stierne. 
 
Lene og Jørn har haft møde med HOFOR, møde resulterende i at de kunne se der skal 
påfyldes jord og vi skulle have haft besked om at det skulle gødes for at få græsset til at 
gro. Arbejdet bliver udført til foråret, hvor der samtidig bliver sået jord. Sættes på 
hjemmesiden. 
 
 
Slut 18.18 


