
 

 

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 25. januar 2011 

  

Til stede: Viggo, Bent, Kasper, Britta, Henrik 

Afbud fra: Lena og Birgit 

  

  

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

  

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

2. Indgået post og henvendelser til foreningen. 

3. Økonomi – Specielt ser vi på udgifterne på snerydning/saltning 
og sammenholder med kassebeholdning p.t. 

4. Gennemgang af ting forud for generalforsamlingen, herunder 
regnskab 2010 og budget 2011. 

5. Udformning af brev til medlemmerne. 

6. Gennemgang af opgavelisten. 

7. Eventuelt. 

  

  

Pkt. 1 Referat fra sidste bestyrelsesmøde d. 23.11.2010 blev godkendt. 

  

  

Pkt. 2 Indgående post: 

  

Henvendelse fra Andelsboligforeningen ”Dyssen” v/ Jan Beining 
vedrørende: 

-          Senrydning – Der var ytret utilfredshed omkring 
tidspunkterne for hvornår snerydningen blev gennemført. 

  

  

  

  



 

 

Der blev ligeledes spurgt ind til indhentning af priser fra 
andre leverandører til snerydningen. 

-          Kontingent – Her blev spurgt om der var planer om en 
kontingent justering. 

Der er blevet formuleret et svar til Jan Beining, som han har 
accepteret. 

  

Der havde været henvendelser fra medlemmer, som var utilfredse 
med placeringen af de snedyngerne der blev skabt.    

  
Pkt. 3 Økonomien i foreningen blev gennemgået og vi har brugt ca. kr. 

17.000 mere end forventet. Det betyder en afvigelse på godt 6-7% i 
forhold til det samlede billede. 

Årsagen er primært den store mængde sne januar-februar og 
november-december. 

Kassebeholdning er god. 

  

  

Pkt. 4 Gennemgang af diverse opgaver ifbm. generalforsamlingen. 

  

Det blev besluttet at afholde Generalforsamlingen på Ølsted kro 
tirsdag den 22. marts kl. 19. 

  

Der blev gennemgået forskellige forslag til afholdelse af et muligt 
foredrag. 

Det blev vedtaget at vil finde en gartner, som kunne komme at 
fortælle noget om forårsklargøring af vores haver. 

  

Det blev vedtaget at VP ville undersøger priser vedr. evt. 
traktement. 

  

Pkt. 5 VP fremlagde udkast til indkaldelse af brev til vores medlemmer – 
brevet blev godkendt. 

  

Pkt. 6 Gennemgang af opgavelisten: 

  

  

  



 

 

Jf. 1 – Intet nyt 

  

Jf. 2 – Vi vil se, om vi kan finde en gartner, som kunne komme og 
fortælle lidt om forårsklargøring af vores haver. 

  

Jf. 3 – Intet nyt. 

  

Jf. 4 – Intet nyt. 

  

Jf. 5 – Intet nyt 

  

Jf. 6 – VP havde udarbejdet et udkast til en fælles ansøgning om 
dispensation vedr. indre hegn til lokalplanen. 

  

Jf. 7 – VP udarbejder udkast til dokument, der fortæller noget om 
brug af fællesarealer, særligt parkering. 

  
Pkt. 7 Næste møde: 22. februar 2011 kl. 19, hos Viggo. ALLE 
 


