
Referat af bestyrelsesmøde 

Tid: Søndag den 15. april 2018, kl. 10:00 

Sted:  hos Peter Vig Jensen 

Tilstede: Hanne Holm (HH), Gitte Bonde (GB), Anne-Lise Heide (ALH), Peter Vig Jensen (PVJ), Rene 

Bonde (RB) og Peter Høegh (PH) 

Fraværende: Pia Fjelksted (PK) 

 

Næste møde er aftalt til 13. maj 2018. kl. 10. Referat fra mødet den 21. januar 2018 blev godkendt og 

underskrevet.  

Forsikring for bestyrelsesansvar 

En tidligere aftale om at skifte til en billigere forsikring omkring bestyrelsens ansvar er nu effektueret af 

Anne-Lise. 

Generalforsamling 

Vi forberedte den kommende generalforsamling. Blandt andet aftalte vi, at Gitte og Hanne registrerer 

mødedeltagerne ved ankomst, checker kontingentbetaling (ellers har man ike stemmeret) og fuldmagter og 

uddeler stemmekort. Peter medbringer stemmekort og klokke. Vi søger efter en ordstyrer og en referent. 

Indkaldelsen udsendes senest 6. maj for at være rettidig og opslås på hjemmesiden og i udhængsskabet 

(vedtægterne kræver ellers ikke længere ophæng i udhængsskabet). 

Regnskab, ved Anne-Lise 

Vi diskuterede, hvorledes en formulering i referatet fra sidste generalforsamling skulle tolkes og hvorvidt 

formuleringen stred imod forsamlingens beslutning. Bestyrelsen samlede sig siden om, at der ”hensættes 

7000 kr til mæglerbistand” i regnskabet og i status. Regnskabsoplægget er siden tilrettet og underskrive af 

kasserer og revisor på ny. 

Opgavelisten 

Vi berørte dræn og talte om mulige aktiviteter. Vi sprang over at gennemgå status på opgaverne i listen af 

hensyn til tid til markvandringen. 

Fibernet, tilmeldingsfristen er forlænget til 15. maj, oplyser Fibia. 

 

Medlemsager 

Der er afsendt brev med bestyrelsens beslutning til medlemmet i sag nr. 05. 

I sagerne nr. 01,  02 , 04 og 05 er status herefter, at bestyrelsens påtaler ikke er efterkommet. 

I sag om byggeri er der gennemført nabohøring og byggeriet er videreført. 

Markvandringen og påtaler 

Bestyrelsen gik herefter foreningen rundt på den halvårlige markvandring. Dette forårs vandring blev 

anderledes, idet vi ikke delte nye påtaler ud, men koncentrerede os i stedet om at følge op på påtalerne fra 

efteråret og tidligere år. Vi konstaterede, at alle påtaler var efterkommet på nær én, hvor medlemmet 

nægter. 



Eventuelt 

Ingen punkter 

Bestyrelsen 

 

 

Hanne Holm, næstformand  Gitte Bonde  Anne-Lise Heide, kasserer 

 

 

Pia Fjelksted  Peter Vig Jensen Rene Bonde 

 

 

Peter Høegh, formand 

 

 


