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R E F E R A T 

 af 
BESTYRELSESMØDE 

 
 
Tid: Mandag den 6. maj 2019 

Til stede: Merethe Petersen, Elio Colombo, Rino Mortensen og Birte Brask. 

 
D A G S O R D E N: 

0) Beboerhenvendelse 
1) Godkendelse af referat af 21. marts 2019 
2) Godkendelse af dagsorden 
3) Siden sidst 
4) Budgetstatus v/ Henning Willer 
5) Budget 2019 
6) Evaluering af generalforsamlingen den 11. april 2019 
7) Evaluering af ekstraordinær generalforsamling den 24. april 2019 
8) Vedligeholdelse af hækkene m.v. i haverne og forhaven, vedtægternes § 9, stk. 2 
9) 2 stk. parkeringspladser 
10) Hvordan gik arbejdsdagen? 
11)Eventuelt 
12)Næste møde 
 

R E F E R A T: 
 
0) Beboerhenvendelse: En beboer henvendte sig i den første halve time og bad om 
tilladelse til at sætte en Genvex-ventilator + 4 udendørs lamper op. De udendørs lamper, 
der lyser både op- og nedad, kunne vi umiddelbart godkende. Ventilatoren er godkendt 
med det forbehold, at hvis lyden generer naboerne, skal den slukkes. 
 
1) Godkendelse af referat af 21 marts 2019: Referatet var godkendt uden kommentarer. 
 
2) Godkendelse af dagsorden: Dagsordenen blev godkendt med lidt korrektioner. 
 
3) Siden sidst: Vi blev bedt om at ændre vore ordensregler, så vi får den oprindelige 
version. Det kommer!  
 
4) Budgetstatus v/ Henning Willer: Ikke noget særligt = 2 små poster. 

 
5) Budget 2019: Ikke noget nyt. 
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6) Evaluering af generalforsamlingen den 11. april 2019: Der var enighed om, at vi 
fremover skal have en dirigent udefra. Det er for stort et arbejde både at være formand og 
dirigent. 
 
7) Evaluering af generalforsamlingen den 24. april 2019: Se pkt. 6. 
 
8) Vedligeholdelse af hækkene m.v. i haverne og forhaven, vedtægternes § 9, stk. 2. 
Vi beder om, at der ved hækkene ud mod stamvej og stikvej bliver luget og fejet. 
 
9) 2 parkeringspladser: Vi godkendte, at der bliver lavet to parkeringspladser ud for nr. 1. 
Vi har fået et tilbud fra en gartner på kr.14.500 kr. + moms, og det accepterede vi. 
Parkeringspladserne kan alle i bebyggelsen benytte. 
 
10)Hvordan gik arbejdsdagen? Det er helt forståeligt, at nogle af beboerne ikke kan 
deltage med manuelt arbejde på arbejdsdagene, men vi savner lidt af det sociale samvær, 
og det ville være hyggeligt, hvis alle svarede på invitationen. Alle er velkomne til at være 
med til at drikke en kop formiddagskaffe ved 11-tiden (eller hvornår det nu er). 
Vi manglede at luge midt i hegnet ud mod Stavnsholtvej. Der kom forslag om, at bede 
beboerne ud for deres række fremover at holde hegnet ud mod Stavnsholtvej. Det tager vi 
op senere. 
Gitte Geist og Annelise Jungsvig har ordnet køkken, vasket gardiner m.v. 
 
11)Eventuelt: Ikke noget.  
 
12) Næste møde: 
 
Næste møde blev fastsat til 
   

 Onsdag den 12. juni 2019, kl. 17.00  
   

   
 
Merethe Petersen      Elio Colombo Rino Mortensen 
 
 
 

Birte Brask 
 
 
 


