
 

 

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 12. april 2011 

  

Til stede: Viggo, Bent, Henrik, Birgit, Nels og Anders 

Afbud fra: Lena 

  Tekst Ansv. 
  Viggo bød velkommen, og havde følgende dagsorden til mødet: 

  

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

2. Konstituering af bestyrelsen, herunder nedsættelse af udvalg. 

3. Evaluering af generalforsamling. 

4. Henvendelser fra medlemmer. 

5. Den økonomiske situation. 

6. Gennemgang af opgavelisten. 

7. Endelig formulering af dispensationsansøgning vedr. hegn. 

7. Eventuelt. 

  

  

Pkt. 1 Referat fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt. 

  

Henrik blev valgt til referent. Det blev i øvrigt vedtaget at indføre en 
rotationsordning, således det ikke er den samme hver gang. 

Følgende rækkefølge blev vedtaget: Lena - Nels – Birgit – Anders – 
Henrik. 

  

Pkt. 2 Den ny bestyrelse blev konstitueret og der blev nedsat 2 mindre 
udvalg; 

Udvalg; 

-          Vej & Park (Bent, Viggo og Anders) 

  

  

  

  



 

 

-          Lageområde (Nels, Anders, Birgit) 

  
Pkt. 3 Der blev fortaget en kort evaluering af generalforsamlingen, som 

forløb efter planen og der kom flere positive tilkendegivelser over 
arrangementet. 

  

  

Pkt. 4 Der var indkommet en henvendelse vedr. regler for hønehold. 
Bestyrelsen var enige om det ikke var ikke generelt problem i 
foreningen og bestyrelsen vil derfor ikke foretage sig noget aktiv i 
sagen. Det blev vedtaget at Viggo formulerede et svar og medsendte 
et par links til information. 

Der var indkommet en henvendelse vedr. brug af legepladsen. Der 
er oplevet at udefrakommende benytter legepladsen. Det blev 
besluttet at holde øje med omfanget og genopsætte vores skilt. 

  

Pkt. 5 I Lenas fravær orienterede Viggo om at alt var OK. Der er kun én 
som mangler at betale kontingentet. 

  

Pkt. 6 Gennemgang af opgavelisten: 

  

Jf. 1 – Intet nyt 

  

Jf. 2 – Slettes. 

  

Jf. 3 – Slettes. 

  

Jf. 4 – Slettes. 

  

Jf. 5 – Slettes 

  

Jf. 6 – Viggo udarbejder ansøgning om dispensation, vedr. indre 
hegn, til lokalplanen. Jv. pkt. 7 på dagsorden 

  

Jf. 7 – Slettes. 

  

  



 

 

  
Pkt. 7 Det blev besluttet at gøre dispensationen vedr. hegn så enkelt som 

muligt for ikke at ende i en situation omkring farvekoder, trætyper 
mv. Dispensationen kommer derfor kun til at omhandle hegn 
mellem dobbelt- og rækkehuse. 

  

Pkt. 8 Situationen vedr. fortorvet ved Netto blev kort vendt. Der vil 
komme en opkrævning, vedr. etablering af fortovet, fra kommunen 
inden længe. Det anbefales, at ingen må betale regning. En civil 
retssag vil formentlig være den eneste udvej. Bestyrelsen vil dog 
ikke foretage sig noget før den har noget konkret at arbejde ud fra. 

Der er observeret traktorspor ved legepladsen. Bent ville undersøge 
forholdet til næste møde.  

  

  Næste møde: 7. juni 2011 kl. 19, hos Bent (nr. 98).   
 


