
Referat 
Bestyrelsesmøde tirsdag den 15. august 2018 

Kl. 19.00 hos Monica, Drivkær 27 
 
Deltagere: 
Henrik Wifstand, Jacob Kort, Lene Kærgaard, Peter Jørgensen, Monica Quorp og Connie 
Jonsson 
 
Afbud: Jørn Henningsen, Mike Ahmed og Flemming Norddahl Larsen 
 
Udeblev: - 
 
Referent: Connie Jonsson 
 

Bestyrelsesmødet var beslutningsdygtigt jfr. vedtægternes kap. 4 § 10 
 

 
  

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 

2. Godkendelse af referat  
Rettelser inden søndag 
 

3. Meddelelser fra formand 
Der har været flere parkerende lastbiler, hvor Henrik har sat sedler i forruden. 
 

4. Meddelelser fra kasserer 
4 har ikke betalt, der er sendt rykker ud til dem.  
 

5. HOFOR – vandløb og Allingvej 
Der er kommet vand i søen ved Dunkær, men det er stadig svært at vurdere om det 
virker eller ej, så der holdes stadig øje med den. 
 
HOFOR har kontaktet Henrik vedr. at holde info møde på boldbanen. Henrik har 
accepteret at de bruger pladsen. Det afholdes 30. august 2018 kl. 16.30-18-30 på 
boldbanen ved den store legeplads.  
 

6. Nedbrænding af striber 
Der er kun en der har meldt sig til at få brændt tal i asfalten. 
 

7. Lader stationer til EL-biler 
Der har været 3 henvendelser på EL-standeren. Samt 2 tidligere henvendelser. 
Monica har lavet plads så de kan kører deres ind i haven og den kan lade op der. 
Man vil ikke have at der bliver parkeret på stierne.  



Bestyrelsen sætter sig ikke i mod. Men der må ikke parkeres på stierne. Vi skal være 
med til at bestemme placeringen og udformningen af opsætning af standeren. Alt skal 
genetableres. Bestyrelsen skal være med i hele processen. 
 

8. Fordeling af Connie’s og Tom’s opgaver 
Web-master: Peter 
Facebook: Peter 
Sekretær: Lene 
Beboer systemet: Jacob 
LER administrator sammen med Jacob: Flemming 
Bom nøgler: Monica 
Aflevering af storskrald over 1 m.: Flemming 
 
Overlevering af diverse opgaver sker i løbet af september, når der er kommet ro på 

Connie’s flytning. 
 

9. Eventuelt 
- Kærmark, opsætning af hegn og klipning af busk: Allan fjerner busken. 

 
- Tordenvejret – lamperne vest på Rebæk Alle, var alle gået ud, Connie har fejlmeldt 

 
-    De nye ejere af Drivkær 32, spørg til om de må lave: 

- rampe udenfor hus – ja det må de gerne 
- materiale uden for huset i ca. 14 dage – ja det må de gerne 
- lægge asfalt fra parkeringsplads til stien, asfalt ved opkørsel: Connie kontakter 
Allan så han lægger det på  

  
Loppe marked gik godt trods vejret, det kunne være en ide at man holdt det en gang om året. 
Jørn havde foreslået om der kunne købe nogle party telte, som også kunne lejes ud. Der er 
enighed om at det er svært at styrer når de går i stykker, og når de skal lejes ud. Så selvom 
det er en god ide, så det ikke stemning for at købe telte. 
 
Henrik orienteret om der er en side der hedder nabohjælp.dk, hvor man kan tilmelde sig. 
Henrik kigger nærmer på det, og orientere om det på næste møde. 

  
 
Mødet slut kl. 20.43 


