
Referat fra bestyrelsesmøde 
 
Dato: 29. november 2016. 
Tid: Kl. 19.00 
Sted: Peter Høegh 
Deltagere: Peter Høegh, Rene Bonde og Hanne Holm 
Fraværende: Anne-Lise Heide, Frank Kristoffersen 
Referent: Peter Høegh 

 
 

1 Valg af referent og dagsorden 
Peter blev valgt til referent og dagsordenen blev justeret 

 
 

2 Godkendelse af referat 
Vi samlede op på justeringer til referatet fra forrige møde. Referatet blev underskrevet. 

 
 

2 Konstituering af den ny bestyrelse 
 

Vi konstaterede, at der skulle konstitueres en ny bestyrelse efter den tidligere formands, 
Niels Frederiksens og Peter Henos udtræden af bestyrelsen og at tidligere næstformand, 
Peter Høegh indtræder som formand efter vedtægterne. Vi beklagede, at den afgående 
formand Niels Frederiksen var fraværende med influenza. 

 
Den ny bestyrelse konstituerede sig således: 
Peter Høegh, formand, Engtoften 14 
Anne-Lise Heide, kasserer, Mellemtoften 25 
Rene Bonde, Bakkevejen 20 
Frank Kristoffersen, Engtoften 10 
Hanne Holm, Engtoften 9, næstformand 

 
Posten som sekretær varetages ved, at opgaver er fordelt i bestyrelsen efter emner. 

 
 

3. Fordeling af arbejdsopgaver i bestyrelsen 
 

Vi vedtog at fordele arbejdsopgaverne i bestyrelsen således: 
 

- Løbende medlemssager, vedligeholdelse af bestyrelsens liste, Hanne Holm, 
- Opgavelisten (ToDo), vedligeholdelse af bestyrelsens liste, Hanne Holm, 
- Plan for kommende år, “5-årsplanen”, Peter Høegh, 
- Referent fra bestyrelsesmøder, Peter Høegh, 
- Arbejdsgruppen om vej- og dræn, formand og henvendelser, Rene Bonde. 
- Foreningens kort over dræn, vedligeholdelse og henvendelser, Rene Bonde, 



- Sager om bevoksning, Rene Bonde og Frank Kristoffersen (tilsagn er givet på 
telefon). 

 
Bestyrelsen fortsætter med at have en arbejdsgruppe tilknyttet omkring vej- og drænopgaver 
og har spurgt Gert Hintze om at deltage (han har givet tilsagn pr email) 

 
 
4. Løbende sager 

 
Mosen for enden af Engtoften 
Afvandingsrøret, der afvander mosen, for enden af Engtoften blev aftalt til at igangsætte 
rensning og rodskæring. Der er indhentet tilbudspris via Gert Hintze. Rene igangsætter. 

 
Hørager 20 
Vi drøftede vildtvoksende skov på Hørager 20 og at det udgør en brandfare. 

 
Mellemtoften 27-29 
Vi besluttede i brev at indskærpe bestyrelsens tidligere påtale om beskæring. 

 
5. Email liste over medlemmer 
Vi aftalte at få klarhed over email og kontaktadresser til medlemmerne, Peter. 

 
 
6. Økonomi 
Vi gennemgik det fremsendte og ajourførte regnskab fra kasseren og drøftede budgetposter, 
der er overskredet. Vi noterede os, at kasseren har fået opdateret aftale med 
betalingsservice. 

 
 
7. Markvandring 

 
30. April 2016 
Bestyrelsen gennemfører markvandring søndag den 30. April 2016. Formålet er blandt andet 
at påtale eventuelle problemer med bevoksning. 

 
Efteråret 
Bestyrelsen har til hensigt at der gennemføres en markvanding til efteråret. Datoen er endnu 
ikke fastsat. 

 
 
Eventuelt 
Vi drøftede løst og fast om forhold omkring klagesager. Vi gennemgik proceduren for 
klagesager, som er indført af tidligere bestyrelser og træudvalg. 

 
Vi talte om, at vi ville forsøge at få det eksisterende kort over dræn opdateret løbende - også 
med eventuelle private dræn. Dog skulle det mærkes tydelige - eventuelt med en farve, hvis 



dræn var private, og dermed ikke bliver vedligeholdt af foreningen. Dette for at undgå 
misforståelser om vedligeholdelsespligten. 



Bestyrelsens underskrifter: 
 
 
 
 
 
 
 

Peter Høegh, formand Hanne Holm, næstformand 
 
 
 
 
 

Rene Bonde 


