
 

Referat af bestyrelsesmøde d. 23. april 2017. 

 

Dagsorden  

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelses møde 25. marts 2017 

Referatet er godkendt, og sendes til Falcon. 

 

2. Regnskab v/Peter Grovermann 

Peter oplyste at regnskabet er godkendt af revisorerne. 

Der er kommet regning fra elektrikeren vedr. Tilslutning af hjertestarteren, og prisen kommer til at 

holde inden for budgettet. 

 

Der er i løbet af det seneste år sket en kraftig reducering i antallet af skyldnere. Det er godt arbejde af 

Peter. 

Der er stadig nogle enkelte som mangler at betale, og de vil blive varslet om at der tillægges 

rykkergebyr på 100,00. 

 

3. Orientering fra formanden  

Ole og Jens havde begge noget til orientering. 

En grundejer har stillet forslag til vedtægtsændring. Det drejer sig om, at der er et ønske om at det kun 

er dem som står på skøderne som kan have stemmeret ved generalforsamlingen, og kan være 

medlemmer af bestyrelsen.  Forslaget kunne møde udfordringer i forhold til persondataloven. Ole og 

Jens har haft et møde med grundejeren, og forslaget er trukket tilbage. 

 

Ole har rykket nabohjælp for de papirer som skulle fremsendes til ham. De er endnu ikke kommet, og 

hvis de ikke når at komme frem til generalforsamlingen vil vi henvise til hjemmesiden, 

www.nabohjælp.dk 

 

Bestyrelsen er blevet bekendt med, at der er tilplantet på et stykke uden for en matrikel. Vi undersøger 

det nærmere, idet der ikke må plantes uden for matriklerne.  

 

Ole orienterede om, at der er en grundejer som har set nogle små bjørneklo ved engen. Ole har 

undersøgt ved naturstyrelsen, og det skulle være godt nok at engen slås et par gange årligt. 

Vi er i øvrigt opmærksomme på problemet.  

 

4. Orientering fra Ole og Jens vedr. drænprojekt på Hyacintvej 

Intet til orientering. 

http://www.nabohjælp.dk/


 

5. Fordeling af arbejdsopgaver mellem bestyrelsen og suppleanter  

Bestyrelsen vil sammen se på foreningens visionsplan efter generalforsamlingen. Drøfte den og vurdere 

hvilke eventuelle tiltag der kan tages i nærmeste fremtid. 

 

Vi undersøger skiltning og opsætning til hjertestarter. 

  

6. Generalforsamlingen 

Vedtægter 

Bestyrelsen har 2 forslag til vedtægtsændringer. Forslagene bliver udsendt med indkaldelse til ordinær, og 

ekstraordinær generalforsamling. 

 

Foreningens fødselsdag 

Bestyrelsen vil på generalforsamlingen vejre stemningen i forsamlingen, i forhold til grundejerforeningens 

50 års dag i efteråret. Det skal vurderes om der er stemning for at der holdes noget fest, fællesspisning eller 

andet for at markere, og fejre dagen. 

 

Instruktion til hjertestarter 

Der vil på generalforsamlingen blive informeret om kursus i den opsatte hjertestarter. 

 

Indkaldelse til generalforsamlingen 

Der er købt frimærker og lavet kuverter til fremsendelse af indkaldelse til generalforsamling. 

Indkaldelsen forventes klar inden næste weekend. 

 

Vi har drøftet om der vil være risiko for interessekonflikter hvis en ægtefælle til et bestyrelsesmedlem 

skulle blive foreslået og valgt som evt. Dirigent eller andet ved generalforsamlingen. En enig bestyrelse ser 

ikke noget problem. 

 

Jens vil tage nogle billeder med til generalforsamlingen, med forklaringer og beskrivelser af rødder i 

drænene, og oprensning. Han vil også medbringe nogle rør således at man kan se forskellene på drænene. 

Der vil blive arbejdet på en power piont også. 

 

7. Kommende møder 

Generalforsamling den 28. maj 2017 

 

8. Eventuelt 

Ole har bemærket, at der er kommet blå flag ved stranden ved sukkerkanalen. Vi har endvidere bemærket 

at der stadig er et skilt fra primo 2015 ved stranden ved Brovejen, som fraråder badning og fiskeri på grund 

af algefare. Vi vil bede kommunen, alternativt presse ved Landliggerudvalget om, at der tages stilling, og 

sættes ny aktuel planche op ved Brovejen. 

 

Referent Ib René Kanto 

Den 24. april 2017  


