
 

 

Referat fra bestyrelsesmøde, d. 15.4.2013 hos Nels 
 
Til stede: Nels, Birgit, Karen, Bjørn, Tommy, Anders og Lena 
 
Dagsorden: 
1. Konstitution af bestyrelsen 
2. Henvendelser fra foreningen 
3. Økonomi 
4. Vej og Park og Legeplads udvalgene. 
5. Evt. 
  
Ref. 1 
 
Nels bød nye som gamle medlemmer af bestyrelsen velkommen, og fortalte kort om arbejdsopgaverne i bestyrelsen. 
Bestyrelsen fortsætter uden yderligere konstituering end formand og kasserer. Alle medlemmer præsenterede sig selv. 
Rækkefølge for referenter er: Lena, Birgit, Karen, Bjørn, Tommy og Anders. 
Referatet skal mailes ud senest 8-10 efter mødets afholdelse, og eventuelle rettelser mailes hurtigt muligt derefter. Når 
referatet er godkendt mailes det til Bent (webmaster): bhp98@youmail.dk 
 
 Ref. 2 
 
Der er efter udsendelses af referatet fra generalforsamlingen kommet en henvendelse fra nr. 96, som også har haft 
”uautoriserede” fodspor i sneen i haven – uden dog at have haft indbrud. 
Marlene fra Rytterhusene har kontaktet os omkring fordelingstal ved evt. fremtidige udgifter. Lena meddeler hende, at 
vi er åbne over for en mere fair fordeling. Evt. med 1/3 til Rytterhusene og 2/3 til G/F Duedyssegård. 
 
Ref. 3 
 
Økonomien er stadig god.  Der er stadig et enkelt udestående pr. 1/3. Lena tager kontakt til hustanden, for at finde en 
mere smidig løsning. 
 
Ref. 4 
 
Der blev nedsat følgende udvalg: 
Vej & Park: Bjørn og Anders. Anders står for kontakten vedr. snerydning/græsslåning 
Legeplads: Tommy, Karen og Birgit. Birgit fortsætter med kontakten til Henka. 
Nels og Anders går en tur med Henrik fra HK Serivce, så forventningsafstemningen er på plads. Nels spørger Viggo, om 
han vil gå med. 
 
Ref. 5       
           
Bjørn tager kontakt til vicevært for ældreboligerne, om løsning på problem med parkede biler ud fra 1. stikvej (nr. 78-
110). Vores forslag kunne være store sten jævnt fordelt. 
Birgit tager kontakt til Henka om mulighed for indhegning af grus ved. Fugleredegynge. De har evt. en løsning, som 
samtidig overholder alle regler. 
 
Næste møde d. 24/6 kl. 19.30 hos Anders, nr. 126 


