
Referat fra bestyrelsesmøde 18-01-2020 
1: Bank og administrations adgang 

PT. er det kun kasserer der har adgang. Formanden skal også have adgang. 

Berit sørger for at Rasmus også får adgang både til bank og foreningsadministrationen. 

Berit undersøger med bank hvordan foreningen er tegningsberettiget. 

2: Fældning af Hyben 

Vi er ved at undersøge forskellige muligheder. 

3: Veje, fart og cikaner 

Der er kommet tilbud fra Carsten, Skelund maskinstation. Det lyder til han ved hvordan man holder veje og ikke 
mindst har han udstyret til det. 

Carsten han lave en runding på vejene, så vandet vil løbe fra. De store huller vil blive fyldt inden veje rettes af. 

Vi prøver at lade Carsten passe vejene. Samtidig vil Kurt bede om tilbud på snerydning fra ham. 

Rasmus og Kurt tager en endelig snak med Carsten og kontakter Torben for at slutte samarbejdet. 

Als Maskinstation sørger for grøfter. 

Skraldebilen har stadig god fart på, og Rasmus har talt med kommunen som siger de har givet chauffør besked. 

Det er ikke kun skraldebil der har meget fart på, der er rigtig mange som ikke overholder de 20 km. 

I nyhedsmail skal alle opfordres til at give Rasmus besked, hvis skraldebil kører for stærkt. 

Berit har flere gange forsøgt at rykke kommunen ang. cikaner. Dog uden held. 

4: Skt. Hans  

I 2020 og 2021 er datoer fastsat, men fra 2022 vil det altid være lørdagen før skt. Hans. 

Vi vil prøve at lave nogle aktiviteter i løbet af eftermiddagen, på den måde håber vi flere hr lyst ti at deltage. 

I nyhedsmail vil vi opfordre folk til at komme med ideer. 

5: Fældning af træer 

Vi drøftede de problemer der er med at folk fælder træer i fællesarealer. 

På næste generalforsamling skal der være en ændring til vedtægter. Bestyrelsen skal have mulighed for at 
kunne gøre noget, når der fældes træer i fællesområde. Der skal være mulighed for at kunne forlange 
erstatnings plantning. 

6: Eventuelt 

- Vi blev enige om at der skal udsendes en nyhedsmail. Der er efterhånden flere ting der kan meldes ud, 
og det er også vigtigt vi som bestyrelse er synlige. 

Rasmus forfatter mail og rundsender til kommentar. 

- Berit fortalte status med rykkerskrivelser og inkasso. Det er besluttet tidligere at der er gebyr på 1. 
rykker.   
 



Referat fra bestyrelsesmøde 18-01-2020 
- Vi skal have gennemlæst vores vedtægter og se om der skal ændres andre sproglige ting, når vi nu skal 

lave ændring alligevel. 
Det skal tilføjes at formand og kasserer ikke er på valg samme år, og de begge vælges på 
generalforsamlingen. 
Så er der noget om udsendelse af mail og brev, der skal sproglig tilrettes. 
 

- Næste møde 4/4-2020 i nr. 88 
 

 


