
Referat fra bestyrelsesmøde hos Kim den 29. august 2020 

 
Arbejdsdag 10/10 kl. 10: 
  
Rasmus kontakter Lasse om han vil komme med teleskoplæsser, så grene på vejene kan klippes. 
 
Andre opgaver er: 

- Gennemgang af stier 
- Borde/bænke skal køres til fælleshus 
- Fjerne et testområde med hyben og dække til med plastik (Dorthe har hvad der skal bruges) 
- Evt. luk postkasser med tape 

 
Sammen med indkaldelse til arbejdsdag, vil vi tilbyde folk at lukke deres postkasse af med tape. 
Vi udsætter hjertestarterkursus og bo trygt grundet corona. 
Rasmus, Berit og Dorthe har trailer med, så hyben kan komme på losseplads. 
 
Rasmus kontakter slagter og forudbestiller mad. 
 
Generalforsamling 11/10 kl. 10: 
 
Berit udsender indkaldelse efter næste weekend, når revisor har underskrevet regnskab. Samtidig kommer 
indkaldelse til arbejdsdag og kontingentbetaling. 
 
Indkomne forsalg og vedtægtsændringer blev gennemgået. 
 
Valg til bestyrelse: Rasmus, Dorthe og Kurt er på valg og ønsker alle genvalg. 
Berit og Kim ikke på valg. 
Berit ønsker at stoppe som kasserer næste år. Et ønske er at ny kasserer er med på sidelinjen det næste år. 
Berit tjekker med nuværende revisorer Ilse og Carl Jørgen om de vil fortsætte. Suppleant er Maren Justesen. 
 
Als kro er på plads, og der er ingen problemer med mad. 
 
Fartviser: 
Vi gør ikke mere ved dette pt., da det koster temmelig meget. 
 
Veje: 
Rasmus drøfter lige med Kurt om kontakt til Carsten, da det ikke helt er passet som vi havde forventet.  
Alle sideveje har ikke fået lukket huller, så flere steder er der meget dybe huller. 
Samtidig skal det aftales hvornår det giver bedst mening at lukke huller. 
 
Eventuelt: 
Kim har hørt fra flere, at de ikke har haft besøg af skorstensfejer, eller at der ikke er gjort ordentligt. 
Ejer skal selv kontakte Mariagerfjord kommune og bede om en ny. 
 
Vi aftalte at vi kunne ringe sammen, hvis der var noget inden arbejdsdag og generalforsamling. Nyt møde 
fastsættes på generalforsamlingsdagen. 
 
 
 



Referat fra bestyrelsesmøde hos Kim den 29. august 2020 

2.    Forberedelse til Generalforsamling (Fælles) 

a.    Indkaldelse – senest den ? 

b.    Frist for indkomne forslag ? 

c.    Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 

                                                                                                          i.      Kassere og formand i 
forening er tegningsberettiget 

                                                                                                        ii.      Generalforsamlingen 
udpeger bestyrelsesposter af hensyn til at både kassere og formand ikke 
skifter samtidig 

                                                                    iii.    Bestyrelsen skal spørges hvis man ønsker 
at fælde træer i fællesarealer  

d.    Bekræftelse på Als kro 

3.    Mobil fartviser (Rasmus) 

a.    Se særskilt mail herom 

4.    Status på velkomstpakke (Berit) 

5.    Status på veje og samarbejdet med Carsten/Skelund maskinstation (Kurt) 

6.    Eventuelt 

  

  

  

 


