
  

Referat fra bestyrelsesmøde d. 7. januar 2019 

Mødedeltager: Allan, Hans Jørgen, Christen, Jens Arne, John, Ib og Lisbeth 
afbud fra Klaus 
 

1. Underskrivning af referat fra sidste møde 

2. Træer – der er grundejere der ønsker træer fældet eller beskåret 

a. v. Teglmarken 19-51  

b. v. Teglmarken 72 

c. v. Teglmarken 201 

 

Allan og Hans Jørgen finder en dato snarest, hvor de besigtiger træer sammen med beboerne på 

19-51 og får løsningsforslag til videre drøftelse i bestyrelsen 

 

3. Regnskab for 2018 

Jens Arne gennemgik regnskab og budget og det ser fornuftigt ud. Vi har et større overskud pga. 

sparet udgifter til entreprenør og der var nogle træer vi ikke fik plantet. Jens Arne og Allan holder 

revisionsmøde med revisorerne. 

 

4. Budget for 2019  

Vi diskuterede Ib og Christens forslag til regnvandsbrøndpulje – kan vi bruge det beløb vi sparer på 

entreprisen som start og så samtidig lade kontingentet stige 100 kr. – vi er enige om, at det er en 

ide som skal med på GF. Christen har også regnet på hvad vedligehold af samtlige brønde vil koste, 

og det svarer til en udgift pr grundejer pr år på 200 kr. Mange brønde og ledninger er over 40 år 

gamle, så det er forventeligt, at der vil komme udgifter til vedligehold de kommende år. 

 

Vi diskuterede også oprettelse af en anden aktivitetspulje, som alle, der gerne vil arrangere noget 

for områdets beboere, kan søge af. Jens Arne laver budgetforslag færdigt og sender ud 

 

5. Generalforsamling 2019 

a. Dato 27. feb. 2019 kl. 19 

b. Dagsorden, herunder dirigent. Jens Dalgaard er foreslået som dirigent 

c. Forslag ang. brøndfond – er klaret ifm budget 

 

6. Bordet rundt 

a. Grønt område – HJ : intet nyt 

b. Web – Christen – der har været problemer med den gamle hjemmeside – det skulle være 

klaret og Christen får startet den nye hjemmeside snarest (ca. om en uge) 

c. BHus – John : John skal snakke med en ansøger til rengøringsjob 

d. Regnskab – JA : se pkt. 3 

e. Kommunen – Ib : intet nyt  



  

 

7. Dato for næste møde – kun møde hvis der er forslag til GF-dagsorden. 

 

8. Evt. Der blev fældet et træ i sommer som ikke er fjernet. Hvis den oprindelige aftager ikke vil have 

det alligevel, kommer der opslag på FB. 

Der mangler at blive fejet på vendepladserne – Peter kontaktes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Weber  Klaus Risager 
Formand  Næstformand 

 
 

  
 
 

Jens Arne Holm  Lisbeth Nielsen 
Kasserer  Sekretær 

 
 
 

  

Hans Jørgen Ettrup  Christen Overgaard 
 
 

  
 
 

 

John L. Thomsen  Ib Jacobsen 


