
 
 

 
Referat bestyrelsesmøde - lørdag d. 22. juni 2019, kl.15 hos Søren 
 

Deltagere: 
• Anna-Maria Paamand (AMP) referent 
• Søren Malmstrøm (SM) 
• Tomas Wikborg (TW) 
• Christophe Frossel 
• Steen Petersen (SP) 

 

Afbud 
• Henrik Andersen (HA)  

 

 
 

1. Dagsorden: 
Bestyrelsens konstituering 
Godkendelse af referat fra generalforsamling 
Underskrive papir til banken 
Hækkepolitirunden 
Asfaltudvalg 
- Tilbud på asfalt /lapning af huller Tårnbakken, Tårnuglevejen 
- Tilbud på hjørneforstærkning 
Arrangement udvalg 
Afstemme adresser med BS 
Div. 

 
2. Bestyrelses konstituerede sig, som følger 

Anna-Maria Paamand (AMP)  - formanden - valgt af generalforsamlingen 
Søren Malmstrøm (SM) – kasser – valgt af generalforsamlingen 
Tomas Wikborg (TW) - næsteformand 
Christophe Frossel - sekretær 
Steen Petersen (SP) – bestyrelsesmedlem 
Henrik Andersen (HA) - bestyrelsesmedlem 
 
 

3. Referat fra Generalforsamlingen 
Referatet godkendt og TW uploader til hjemmesiden 
 

4. Underskrive papir til banken og opdater info ark til ejendomsmæglere 
Papir underskrives. 
AMP sender til TW for upload 
 

5. Hækkepoliti 
Krogkær og Lundevangen, Sænkekassevej, Avlegårdsvej – Tomas & Steen 
Bjørnemosevej, Bjørnedalen, Poppelvænget - Christophe & Anna-M 



 
 

Tårnuglevej, Tårnbakken, Lillebjørnsvej 13 & 30 nr. AM & SM 
Gennemgang skal ske inden 1. august. 
Vi sender en mail ud hvor det varsles. 
 

6. Asfaltudvalg 
Asfaltudvalg er nedsat Steen, Søren & Anna-Maria 
Besigtigelse aftales til næste weekend. 
Der udarbejdes beskrivelse af ønskede arbejder 
AMP fremskaffer tidligere tilbud 

 
7. Bump 

Bump udvalg består af Christoph & Tomas  
AMP sender info på det hun har fundet 
CF & TW har oplæg med til medio august. 
 

8. Arrangement udvalg 
Søren & Steen driver arrangement udvalget. 
AMP skriver til foreningen om nogen ønsker at deltage – frist 25/6 

 
9. Ny bogholder & BS  

Vi skal have et ny bogholder 
AMP & TS sætter sig sammen og krydstjekker BS med vores medlemskartotek 
SM, TW , AMP tager et møde med Lise får afklaret omfanget af opgaver. 
 

10. Næste møde  
Fest med evt. loppemarked forventes at blive den 27. juli 2019 
Næste møde tirsdag den 6. august kl. 17.30 
 
 
 

 

 


