
Referat af bestyrelsesmøde onsdag 20.04.05  kl. 19.30 i nr. 3. 
1. møde i den ny bestyrelse. Alle var til stede  

 
Ad 1 Konstituering:  
 Formand: Hans - Næstformand: Helge -  Kasserer: Morten 
 Bent og Dennis - alm. bestyrelsesmedlemmer 
 Jørgen og Anni -  suppleanter 
 Mødelængde skæres ned til slut ca. kl. 22.00; mail bruges mere mellem møderne 

  
Ad 2 Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 16.03.05: 

Bortset fra et par rettelser: godkendt.  Sendes ud i rettet form og lægges derefter på 
hjemmesiden 
Referat fra 21.02.05 ligeledes godkendt 

 
Ad 3 Økonomi og regnskab 
 Morten fremlægger foreløbigt regnskab 

  
Ad 4 Udvalg:  a) carport,  b) fest,  c) legeplads,  d) beplantning

a) carporte – Jørgen: 
De sidste kontrakter hentes ind nu. Alle carporte på nær 2 er identificeret 
Mangler kontrakter fra nr. 88 og 90! 
Nye carporte i gang ved nr. 110-112-114 – byggetilladelser er på vej/ vand til kloak 
Arbejdslørdag 30.04 med de sidste tagafrivninger. Bent udlåner trailer 
De gamle carporte skal males i år. Heldækkende/transparent maling? 
Bestyrelsen beslutter farven. Farvekort ved næste bestyrelsesmøde 
Næste møde i carportudvalg 9.08 
b) festudvalg: aktuelle emner fra bestyrelse og udvalg sættes på www, f.eks. 
årskalender/ aktivitetskalender fra området kan sættes på hjemmesiden 
c) legepladsudvalg ved Helge. 
udvalg udvidet med Dennis. 
De skal skrive et kort forord til www 
Gynger og kæder skal udskiftes og tage på legehuse repareres 
d) beplantningsudvalg: 
Der skal indkaldes til møde i udvalget. 
Kommissorium? Hans laver stikord. Budget er 20.000 kr. for 2006 
   

Ad 5 Antenneforening 
 Generalforsamling 27.04 – forslag inden 17.04. 
 Fra bestyrelsen kommer Hans, Bent og evt. Dennis 
  
Ad 6 Affaldsordning:

Kommunen har gratis flisordning – vi skal lægge et link til kommunens hjemmeside 
om dette. 
Forslag: gartneren kan lægge haveaffald til flis og bruge det i bedene 
Opgave for beplantningsudvalg: Finde plads til affald til afhentning fra kommunen. Vi 
har skilte. Hans vil skrive om affaldsordning på hjemmeside 
Beboere ved Salpetermosevej kan sætte deres affald op ved vejen. 
 



Ad 7 Trappe, reklamation:
 Reklamationen er et år gammel! 
 Trappen er efterprøvet, er ikke optimal, men indenfor rimelighedens grænse 
 Den er ikke lavet om, blot re-etableret 

Vi skal huske beholdere til saltning ved trapper til efteråret 
 
Ad 8 Fælleshus:

Der foreligger et principielt afslag fra kommunen om beliggenheden ( for tæt på 
vandhullet) 
Vi arbejder videre med sagen. 
Anni scanner afslaget, så alle får en kopi. Original til formanden 
 

Ad 9 Hjemmeside:
 Opdateres med nye navne 
 Godkendte referater skal lægges ud 
 
Ad 10 Nyhedsbrev:
 Nyt nummer ud inden Sankt Hans 

Nyhedsbrev på hjemmesiden skal være uden referater, da de ligger der allerede, men 
med links til relevante emner. 
Nyhedsbrev skal indeholde udvalgsindlæg (4) -  antenneforeningsreferat – 
formandsklumme 
Morten og Dennis vil tage billeder af gården Favrholm til Mosebryg 

  
 Evt. 

Oversigtskort ved indgange er under udarbejdelse 
Kantsten kan bruges til markering af parkeringsplads for trailere 
Afhentes og lægges bag Oles knold (af hvem?) 
Helge taler med Manse 
Helge opfordrer til at gå en tur på fællesarealet, der roder. 
Vi går en rundtur sammen ved næste møde, derfor start kl. 19.00 
  

Nye møder:– onsdag 18.05 kl.19.00 hos Hans i nr. 110  
 -   20.06 kl. 19.30 hos Jørgen i nr. 82 
– 30.08  kl. 19.30 hos Bent og Anni i nr. 90 
– 6.10.  kl. 19.30 hos Dennis i nr. 58 
– 21.11. kl. 19.30  hos Helge i nr. 3 
– 26.11. kl. ? julefrokost Morten 

 
 Mødet slut 22.15                                                                 Referent: Anni Risbo Jessen 


