
Referat 
Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. juni 2018 

Kl. 19.00 hos Peter, Bredkær 17 
 
Deltagere: 
Henrik Wifstand, Jacob Kort, Jørn Henningsen, Lene Kærgaard, Peter Jørgensen, Flemming 
Norddahl Larsen og Connie Jonsson 
 
Afbud: Monica Quorp og Mike Ahmed 
 
Udeblev: - 
 
Referent: Connie Jonsson 
 

Bestyrelsesmødet var beslutningsdygtigt jfr. vedtægternes kap. 4 § 10 
 

 
  

1. Godkendelse af dagsorden 
Jørn ønskede 2 punkter på dagsorden, indsat punkt 7 og 8. 
 

2. Godkendelse af referat  
Connie mangler at sende dem ud, de sendes ud sammen med dagens referat. 
 

3. Meddelelser fra formand 
Hjertestarter – ansøgning om gratis hjertestarter ved materialegården, blev ikke 
godkendt af Trygfonden. 
Hegnet er sat op nede ved Bredkær, det blev lidt dyrere end først forventet, på grund af 
udformningen. 
 

4. Meddelelser fra kasserer 
Regnskabet gennemgået. 
Opkrævning er sendt ud. 
Der er kun solgt 3 huse i år. 
 

5. Legepladserne – næsten færdige 
Der mangler sand på legepladserne på Engkær og Drivkær.  
Der havde været en del byggeaffald, da der blev gravet ud til faldunderlag. 
 

6. Kontrakt i punktform til hjemmesiden 
Udskudt.  
 

7. Hastighedsregulering af Kærmark/Vesterskel 
Der er indhentet tilbud på fart bump. 
 



Lene forespørger om man kan ændre til 20 km zone, da de 40 km stadig er en høj 
hastighed. 
 
Henrik, vi kan evt. vente og tage det med på generalforsamlingen, nu når vi har 
indhentet tilbud. 
 

8. Afmærkning af parkeringsbåse og nummering 
Samme firma som punkt 7, har nogets om bliver brændt på i stedet for at blive malet. 
Der er både tal og hvide og gule afstribninger. 
 
Jørn foreslår at beboerne selv skal betale for at få brændt nummeret ned i asfalten.  
 
Der sættes et tilbud på nettet om at man kan få brændt sit nummer i asfalten, til en pris 
af 500 kr. Tilbagemelding ønskes inden 15. august 2018, for at vi kan se om interessen 
er der og prisen holder. Der bliver ikke malet nummer på asfalten mere. 
 

9. Eventuelt 
De nye parkeringspladser på Vesterskel/Kærmark er i gang med at blive lavet. 
 
Lene vedr. vand i åen nede på legepladsen, HOFOR mener ikke det var et problem at 
der var vand i.  
 
Lene spurgte til græsarmeringen, det ville de gå i gang med til efteråret. 
 
Lene forslår at der holdes et loppemarked lørdag den 12. august 2018.  
 
Connie har fået en henvendelse fra en beboer om fodboldmål/afskærmning for ukrudt, 
både på stykket foran Falck stationen og ved den store parkeringsplads. 
Jørn foreslog at vi flyttede det ene mål fra den store legeplads ned på bredkær, da det 
mål der er der er ved at gå i stykker.  
Vi arbejder på en løsning om noget hegn og nogle mål bag ved materialegården. Og evt. 
nye mindre mål til den store legeplads. Jørn indhenter tilbud til efter sommerferien. 
 
Mødet slut kl. 20.16 


