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Referat fra 8. bestyrelsesmøde efter GF – 9. marts 2022 

 

Deltagere  

Mette K. Hansen, formand og referent  

Tim Petersen, næstformand  

Vivi Zimling, kasserer 

Mads Høgh Kjærsvold, bestyrelsesmedlem 

Lars Brinch Jørgensen, suppleant 

Deltog ikke: 

Kent Boel Jensen, bestyrelsesmedlem 

Dagsorden 

1. Økonomi – regnskab 2022 

2. Bogen om vores forening er klar til levering 

3. Magleriet – hvordan giver foreningen forretningen de bedste betingelser for succes? 

4. Evaluering af Orienterings- og debatmøde den 26. februar 2022 i Fælleshuset. 

5. Planlægning af GF2022 

6. Kloakarbejde på gang G 

7. Foreningen søger ny webmaster 

8. Fra den daglige administration 

9. Eventuelt 

1. Økonomi 2022 

Ingen bemærkninger til regnskabet. 

2. Bogen om vores forening er klar til udlevering 

Alle, der deltager på årets generalforsamling, får udleveret et eksemplar af bogen om vores forening, der er 

skrevet og udgivet i anledning af foreningens 75 års fødselsdag. Der udleveres et eksemplar pr. parcel.  Det 

er aftalt med Magleriet, at parceller der ikke har fået udleveret bogen til generalforsamlingen efterfølgende 

kan få udleveret et eksemplar ved henvendelse til Magleriet. 

3. Magleriet – hvordan giver foreningen forretningen de bedste betingelser for succes? 

Magleriet vil på den kommende generalforsamling stille forslag om at modtage et årligt driftstilskud fra 

foreningen. Bestyrelsen anbefaler, at foreningen hjælper dem godt fra start og derfor yder et driftstilskud 

og håber, at generalforsamlingen mener det samme. 

4. Evaluering af Orienterings- og debatmøde den 26. februar 2022 i Fælleshuset. 

Justering af forslag til nye vedtægter 

Omkring 60 medlemmer fandt vej til Orienterings- og debatmødet, hvor stemningen blev hjulpet godt på 

vej med kaffe og fastelavnsboller. Mange medlemmer havde sat sig godt ind i det udsendte forslag til nye 

vedtægter og dialogen herom var god og konstruktiv.  

På baggrund af medlemmernes høje engagement og forslag til ændringer i det udsendte materiale, er 

udkastet revideret endnu engang og vil blive lagt ud til medlemmerne sammen med det øvrige materiale til 
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generalforsamlingen. På den måde ligger der nu et medlemsbearbejdet forslag til nye vedtægter, som 

generalforsamlingen skal tage beslutning om. 

5. Planlægning af GF2022 

Det har desværre ikke været muligt at finde en frivillig i foreningen, der kan hjælpe med at tage referat fra 

generalforsamlingen. Derfor vil bestyrelsen købe denne ydelse eksternt. 

Opgaverne før, under og efter generalforsamlingen blev fordelt blandt bestyrelsesmedlemmerne. 

6. Kloakarbejde på gang G 

I 2021 blev foreningens kloakledning på gang G vurderet i så dårlig stand, at den skal udskiftes. Dette 

berører flere beboere i området. Bestyrelsen har været i kontakt med flere firmaer for at få løst 

kloakproblemet, men corona og generel travlhed hos håndværkere er årsagen til, at kloakken først kan 

blive udbedret nu. De berørte medlemmer vil få direkte besked, når der er lavet endelig aftale med firmaet. 

7.  Foreningen søger ny webmaster 

Vores webmaster, Sanne har ikke længere mulighed for at hjælpe os med at vedligeholde foreningens 

hjemmeside og derfor spørger vi alle vi møder på vores vej i foreningen om ”Er det ikke noget for dig?”. Det 

er desværre ikke lykkedes endnu og Sanne har lovet, at hun bliver indtil materialet/referatet for den 

kommende generalforsamling er lagt ud på hjemmesiden. Sanne har varetaget opgaven omkring 

hjemmesiden, udsendelser til medlemmer på mail og administrator for vores Facebook side. Facebook 

opgaven er nu kommet på nye hænder - overtaget af Martin Rask, men vi mangler desværre stadig en, der 

vil tage sig af resten.  

8. Fra den daglige administration 

Sæsonen 2022 begynder snart, så det er nu tid til at bestille leje af køreplader til de to containere, der skal 

stilles op for hhv. dagsrenovation og haveaffald. 

Der er indkøbt nye vimpler til den store foreningsflagstang og til flagstængerne i indkørslen – så på den 

måde, er vi klar til en ny sæson nr. 75. 

9. Eventuelt 

Der er ikke aftalt et næste møde i bestyrelsen. Den kommende generalforsamling finder sted den 27. marts 

2022. 

 


