
 

 

Referat fra bestyrelsesmøde mandag d. 20. januar 2014 
 
Til stede: Nels, Bjørn, Birgit, Karen og Lena 
Afbud fra: Tommy, Anders 
 
Dagsorden: 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
2. Henvendelser til foreningen 
3. Økonomi 
4. Vej og park og legeplads udvalgene 
5. Klargøring til generalforsamling 
6. Evt. 
  
1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
Referat godkendt. 
 
2. Henvendelser til foreningen 
Henvendelse fra en beboer, vedr. parkering på sivestier/grønne arealer. Nels tager aktion på parkeringsproblematikken. 
Henvendelse fra Nets, vedr. ”Dokumentation for bankkonto og reelle ejere”. Det kræver nem-id at indberette dette, og 
Lena har bestilt og indberetter det hurtigst muligt. 
 
3. Økonomi 
Regnskabet er udarbejdet, og er til revidering hos Prema. Hvis ikke der er rettelser, viser regnskabet et lille overskud. 
 
4. Vej og park og legeplads udvalgene 
Vej & Park – intet nyt 
Legeplads: Skiltet har været udsat fra hærværk. Birgit har taget skiltet hjem til sig, og det skal monteres mere stabilt 
ved næste arbejdsdag. Bænken er ikke brugbar mere, der er råd i ”benene”. Birgit undersøger hos Henka hvad en ny 
bænk, i samme stil som resten af legepladsen, vil koste. Opsætning af bænk kan evt. klares ved forårs-arbejdsdagen. 
Birgit spørger Viggo, om der er maling til borde/bænkesæt tilbage fra sidste gang. 
 
5. Klargøring til generalforsamling 
Nels har forberedt diverse papirer til generalforsamlingen. Igen i år afholder vi generalforsamlingen på Ølsted Kro. 
Umiddelbart satser vi på mandag d. 17. marts kl. 19.30. Nels kontakter kroen og når datoen er kendt, giver Nels besked 
til Bent, så datoen kan komme på hjemmesiden. Birgit vil gerne være referent. Nels spørger Børge Vestergaard vedr. 
job som dirigent. 
Lena (kasserer) modtager genvalg 
Birgit (bestyrelsesmedlem) modtager genvalg 
Karen vil gerne stille op som bestyrelsesmedlem. 
Tommy skal spørges om han modtager genvalg (Nels spørger) 
Der skal vælges ny suppleant. 
Bent Christensen, revisorsuppleant, skal spørges (Lena spørger) 
 
6. Evt. 
Lena tager kontakt til PL om retningslinjer for henlæggelser til Vejfond. 
Næste møde mandag d. 24. februar 2014 kl. 19.30 hos Karen. 
  


