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Referat fra 9. bestyrelsesmøde afholdt den 24. februar 2021 

 

Deltagere  

Mette K. Hansen, formand og referent  

Tim Petersen, næstformand    

Vivi Zimling, kasserer 

Mads Høgh Kjærsvold, bestyrelsesmedlem  

Lars Brinch Jørgensen, suppleant 

Deltog ikke 

Kent Jensen, bestyrelsesmedlem 

Maria Harrestrup, suppleant 

Dagsorden 

1. Planlægning af Generalforsamling 

2. Emner fra den daglige administration til drøftelse 

3. Eventuelt 

 

1. Planlægning af Generalforsamling 

Det står nu klart, at gennemførelse af generalforsamling ikke kan gennemføres ved fysisk fremmøde i 

egentlig mødeform. Derfor planlægges nu en generalforsamling, der afvikles som sidste år. Emner, der 

kræver ’drøftelse i salen’ anbefales at udskydes til, at vi igen kan forsamles. 

Som en hjælp til både medlemmer og generalforsamling, har bestyrelsen udformet en skabelon for, 

hvordan man kan stille forslag til generalforsamlingen. Dette er for at sikre, at forslag, der fremlægges på 

generalforsamlingen, er gennemarbejdet og således på oplyst grundlag giver generalforsamlingen mulighed 

for at træffe beslutninger. 

De praktiske opgaver før, under og efter generalforsamlingen blev drøftet og fordelt blandt 

bestyrelsesmedlemmerne. 

 

2. Emner fra den daglige administration til drøftelse 

Sidste år lejede foreningen køreplader som underlag til de opstillede containere på markstykket. 

Bestyrelsen besluttede at købe køreplader til formålet og når vi ikke længere har brug for dem, så sælger vi 

dem igen. 

Dragør Kommune har spurgt bestyrelsen om vores holdning til placering af indkørsler på parceller, der 

ligger op til Kirkevej. Bestyrelsen har ingen holdning til om disse ligger på siden af parcellen eller om de 

ligger i frontskellet. Der må jf. Lokalplan 19A fortsat ikke bygges i skel (overdækning eller carporte) og der 

skal sættes ligusterhæk omkring parcel og parkeringsplads – der må ikke opsættes hegn. 

Når medlemmer af flere forskellige årsager ikke ønsker at overholde Lokalplan 19A og er uenige med 

foreningen/bestyrelsen om, hvad der er tilladt og ikke tilladt, så overdrages sagen til Dragør Kommune. 

Foreningen afventer pt. Dragør Kommunes afgørelser i fem sager. 

 

5. Eventuelt 

Næste møde afholdes søndag den 14. marts kl. 12.00. 

 


