
 

 

Referat bestyrelsesmøde tirsdag den 27. november 2012 

Fravær: Henrik 
Referent: Birgit 

1. Godkendelses af referat fra sidste møde 

- godkendt uden bemærkninger. 

2. Henvendelser til forening 

- Ingen henvendelser. 

3. Økonomi 

- Saldo kr. 134.000,00. Lena overfører kr. 40.000,00 til henlæggelser vedr. vejfond. 
  
4. Græsklipning 

- Viggo mødt Henrik, nr. 150 og han holder ved sit tilbud vedr. græsklipning m.m. Han er glad for at bestyrelsen har 
besluttet at indgår aftale med ham og ser frem til samarbejdet. Bestyrelsen aftalt at der skal etableres en kontrakt med 
kravspecifikation bl.a. i forhold til nedvisning af græs ved kantsten m.m. 

5. Skiltene ved Netto 

- Lena kontakter Netto med henblik på betaling af regningen for opsætning af skiltene. 

6. Legeplads og boldbane 

- boldbane: mål tages i vinterhi og opbevares hos Lena. Nels sørger for nedtagelsen. 
- Legeplads: intet at bemærke, udover forsat god benyttelse. 

7. Generalforsamling. Tid, sted og valg 

- Generalforsamlingen afholdelse tirsdag den 19. marts 2013 kl. 19.00 på Ølsted Kro 
- Vi fortsætter med kaffe og lagkage – Viggo bestiller kroen. 
- Mere lys der hvor referent skal sidde er et stort ønske. 
- I indkaldelsen skal det præciseres at fuldmagter kun kan medbringes fra 1 nabo. 
- Valg: Viggo, Bent og Nels er på valg. Viggo og Bent ønsker ikke genvalg. Nels ønsker genvalg. 
- Suppleanter Bjørn og Henrik er på valg, da de er valgt for en 1 års periode. Bjørn overvejer. Bent spørg Henrik om han 
vil genopstille som suppleant. 
- Drøftet muligheder for nye medlemmer til bestyrelsen. Aftalt at Nels spørger Anders Frandsen og Birgit spørger Karen 
Gøtsche, om de kunne være interesseret i bestyrelsesarbejdet. 
- I forbindelse med generalforsamlingen aftales der at vi mødes mandag d. 21. januar kl. 19,30 nr. 98 og mandag d. 25. 
februar kl. 19,30 nr. 134. 

8. Eventuelt 

- Lena påpeger og undres over anlægsarbejdet ved. JP Haveservice nede ved Hella-husene, forhold til hegn i skel og 
udsyn til vejen – Har de fået lov af kommunen? Pia W., Halsnæs Kommune kører forbi og tager bestik af situationen. 

 


