
 

Referat af bestyrelsesmøde  
2. august 2020  

 
 

Tilstede: Anna-Maria (referent), Steen, Søren, Christophe, Tomas  

Afbud: Henrik 

 

Dagsorden: 

1. Regnskab og budget, hvem vil stille op 

2. Status på hjørne og asfaltering, hvad gør vi, lad os tage en runde 

3. Opdatering af hjemmeside og evt. tilføjelser til Steens notat om hvis du skal bygge + Bolius side 

4. tilladelse til at lave fartreduktion 

5. nabohjælp skilte, hvor 

6. andet 

 

 

1. Regnskab og budget 
Søren opstiller regnskabet i samarbejde med Tomas. Deadline: 9. august, hvor det sendes til 
revisorerne. Næste møde den 23. august 10-12, hos AMP 
  
AMP har lavet udkasts til budget - rettes op når regnskab foreligger 
Forslag til at nedsætte kontingent til 700 kr 
 

2. Status på hjørne og asfaltering  
Asfalten er i orden – og er betalt. 
At de skal komme og fjerne kegler og vi ser hvordan det virker. Inden tilbagehold udbetales 
Undersøg hvad en ejer ansvarsforsikring for ejerforeningen koster, ikke relevant da vi ikke kan få 
kloakrør dækket.  
 

3. Opdatering af hjemmeside med notat om “hvis du skal bygge” 
SM tjekker om links skal opdateres til næste gang 
Bygge notat er opdateret og uploades. 
Opdatering af servitut, hvilke som gælder efter at lokalplanen er gennemført _ AMP 
 

4. Opstilling af fartbegrænsende skilte 
Tilbud afventer, hvorefter arbejdet igangsættes. Galger er modtaget 
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5. Nabohjælp skilte 
Der opsættes Nabohjælp skilte sammen med skilte med legenden børn. Skilte er indkøbt 
 

6. Indkaldelse til generalforsamlingen 
TW skriver indkaldelse 
AMP laver oplæg til beretning 
 
Vi skal have 3 nye medlemmer til bestyrelsen - der udsendes mail, hvor der opfordres til at opstille 
til bestyrelsen, hvis du har lyst til at præge foreningen med fest, nye tiltag mv.  
 
Indkaldelsen skal udsendes senest den 6. september 2020 med mail og leveres i postkasse i dem 
uden mail. 
 
Der er ikke modtaget nogen forslag til generalforsamlingen 
Bestyrelsen har følgende forslag 

- Nye tider for græsslåning 
Forslag til udvidelse af græsslåning tider i weekenden 
9-12 og 15-18 således at frokost tiden er fredet.  
Der henstilles til, at man slår græs når naboen slår græs, så vi “larmer” samtidigt om muligt.  
Tilføje motordrevne save til listen af støjende maskiner 
 

- Præcisering af der ikke må parkeres permanent i rabatterne eller på vejene. Det gælder 
specielt for unavngivne personer ved Tårnbakken, Krogekær og Lundevangen. Vi modtager 
klager at dette ikke er muligt at komme rundt med større køretøjer og modtage leverancer. 
 

- Tiltag til fartbegrænsende foranstaltningerne. 
Vi har arbejdet med flere forskellige løsninger, men ikke mener at de er gode nok.  
Lad os drøftes på generalforsamlingen om der skal nedsættes et udvalg, der har interesse i 
at arbejde med fartdæmpning i området udover de opsatte 30 km/t skilte. 

 
7. Godkende regnskab  

udskudt den til næste møde 
 

8. Budget  
drøftet, endeligt forslag drøftes på næste møde 
 

9. Bredbåndspuljen 2020 
Der er sendt mail ud. Der lægges op til at interesserede indgår i arbejdsgruppe. Arbejdsgruppe har 
fået mail om at indgå i samarbejde herom. 
 

10. Spuling af dræn 
Uge 34 kommer de og kikker på drænet fra Cementstøberiet ved Bjørnedalen ved udløbet til mosen 
 

11. Andet 
 

Næste møde:   Søndag 2. august kl. 11 – 13  (hos Tomas) 
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