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24. februar 2019
Gert Hintze, Kåltoften
Rene Bonde, Gert Hintze og Peter Høegh
Peter Heno, Pia Rubærno Fjelksted (pga. ændret mødedato), Peter Vig Jensen. Stefan
Andersen (blev forhindret i at deltage i sidste øjeblik)
Peter Høegh

Næste møde er aftalt til tirsdag den
- Søndag den 7. april kl. 10 hos Gert, Kåltoften 33
Godkendelse af referat
Referatet fra forrige møde blev godkendt og underskrevet.
Bestyrelsen beder kassereren om en status på regnskabet ved næse møde.
Rene kom med det opdaterede kort over foreningens dræn som blev lagt på hjemmesiden.
Bestyrelsens liste over arbejdsopgaver er nu endelig blevet videreført af Gert. Vi gennemgik den og
kommenterede opgaverne.
Vi talte om briefingen fredag den 15. februar af drænekspert Kjeld Morel og om, hvad vi så da vi vandrede
rundt til drænene. Blandt andet konstaterede vi, at visse grunde var gennem-våde, at der på en enkelt
grund er plantet birketræer alt for tæt på nye drænrør. Træerne vil med meget stor sandsynlighed
ødelægge rørene.
Forslag til at få sat skub i træfældninger
Vi drøftede Peter H’s ide om økonomien i fældning af træer i foreningen. Vi aftalte, at bestyrelsen arbejder
videre med ideen og stiller forslag til generalforsamlingen. Formålet er at øge incitamentet til at forbedre
udsigter og for at undgå skygning for andre medlemmer ad frivillighedens vej.
Vi talte om at følge med i antallet af tilmeldinger, så Fibia kan blive holdt op på at igangsætte arbejdet, hvis
der er tilmeldinger nok. Det drejer sig, om vejene fra Toftevej og op ad bakken.
En snak om biler uden nummerplader, som er parkeret rundt hos medlemmer, var vi enige om at give
påtaler for, at få dem fjernet. Grunden er, at det ikke er de enkelte biler, der i sig selv nødvendigvis udgør et
problem, men at mange af den slags biler vil skæmme foreningen. Gert organiserer påtalerne.
Medlemssag nr. xx
Der er blevet beskåret på grunden, så den påtænkte påtale er annulleret for nuværende.
Medlemssag nr. xx
Nabostrid. Beatyrelsen meddeler, at den ikke kan gå ind i at mægle i striden.
Medlemssag nr. xx
Vi mangler at høre tilbage fra medlemmet om vedligeholdelse af rabatten.
Vi talte om, at vedtægterne mangler en begrænsning, hvor mange penge en bestyrelse må bruge eller hvor
stor gæld en bestyrelse på påføre foreningen uden at rådføre sig med generalforsamlingen og få dens
godkendelse. Vi overvejer at stille forslag om en vedtægtsændring ved generalforsamlingen.

Dødsfald. Bestyrelsen har kendskab til dødsfald i foreningen. Det drejer sig om disse personer - ære være
deres minde:
Lonny Schiøtte, Engtoften 12
Vagn Hansen, Engtoften 25
Niels Heide, Mellemtoften 25
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Peter Høegh
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Rene Bonde
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Gert Hintze

