
Referat 
Bestyrelsesmøde tirsdag den 15. maj 2018 

Kl. 19.00 hos Flemming, Bredkær 20 
 

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

Bestyrelsesmødet var beslutningsdygtigt jfr. vedtægternes kap. 4 § 10 
 

 
  

1. Godkendelse af dagsorden 
Punkt 4 + 7 afventer næste møde. 
 

2. Godkendelse af referat  
Rettelser modtaget fra Peter 
 

3. Meddelelser fra formand 
Mail om sten ved lille klardam – en af stenene mener beboeren så lille at det er derfor 
der er en del der kører på den med bilen, de ønsker en bedre afmærkning af stenen. Vi 
forsøger at finde en større sten hvis det er muligt. 
Mail fra Stendam 24 – De skal have lave have og de ønsker at henlægge det gamle fra 
haven til der kommer en vognmand med grab og henter det. Jørn aftaler med dem hvor 
de må lægge det. 
Connie orientere om at der står en Golf uden nummerplader på Vesterskel – Jørn 
undersøger. 
 

4. Meddelelser fra kasserer 
Udskudt da Jacob ikke kommer. 
 

5. Endelig budget til legepladserne 
Levering er på alle 4 tilbud – vi arbejder med om der kan gives endnu et lille afslag.  
 

6. Parkering på vendeplads – Vesterskel 
Henrik, Jørn og Connie holdt møde med Allan. Det blev aftalt at der anlægges 
parkeringspladser efter den sidste carport og hen til trappen op til Havnevejen. Der er 
et træ der bliver fjernet.  Det bliver lavet når Allan har tid. 
 



7. Kontrakt i punktform til hjemmesiden 
Udskudt – Connie skal lige sikre sig at det er den rigtige kontrakt hun har. Hun taler 
med Jacob. 

 
8. Ny Webmaster – evt. nå Tom flytter 

Afventer Tom´s flyttedato, der endnu er uvis. 
 

9. Eventuelt 
General drøftelse af hvad men kan gøre for, at folk sortere affaldet i sækkene. 
Ultra kort skrivelse om sortering af affald, sendes rundt. Connie kigger på det og spørg 
Monica om hun vil dele ud. 
 
Kamera opsættes ved haveaffaldspladsen, da der lægges en del blandet affald. 
 
Peter nævnte, at der havde været en der havde skrevet omkring af der bliver kørt 
stærkt på Vesterskel. Vi overvejer igen om der skal vejbump op. 
 
Henrik orienterede om at Allingvej er i gang med at bliver etableret. 
 
Mødet slut kl. 20.01 


