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REFERAT 

 

Deltagere: Søren Hansen (SH), Lars Hjorth (LH) ref., Kresten Therkildsen (KT), Henrik Sierslev 

(HS), Stanny Pedersen (SP), Hans Tønnesen (HT). 

Afbud: Søren Gotfredsen (SG), 

 

1. SH: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 8. februar 2020. 

 Referatet godkendt uden kommentarer. 

 

2. LH: Økonomi. 

 Udkast til regnskabet 19/20 godkendt. Aktuel beholdning kroner 60684,45. Alt afregnet 

og ingen kendte kommende betalinger. Regnskabet er belastet af asfaltarbejdet, og 

ellers følger det budgettet der blev godkendt ved sidste års generalforsamling. 

 

3. Medlemmer 

 129 betalende medlemmer 

 

4. Generalforsamling afholdes på rest. Søstjernen søndag den 26. juli kl. 10.00, aftale med 

restaurant OK.  

 På valg er.: Søren Hansen, ønsker ikke genvalg 

                    Lars Hjorth villig til genvalg 

                    Kresten Therkildsen villig til genvalg. 

                    Søren Gotfredsen ønsker ikke genvalg som suppleant 

 Bestyrelsen indstiller Kresten til ny formand 

  Bestyrelsen indstiller Hans Tønnesen (nuværende suppleant) til bestyrelsen 

  Bestyrelsen indstiller øvrige valg som genvalg 

  Der foreslås kontingent forhøjelse med kr. 100 til 500,00 årligt. Set i forhold til de store    

omkostninger med vejene 

 Indkaldelse sendes pr. mail senest 3. uger før generalforsamlingen (5/7) 

 Indkaldelse runddeles til samtlige parceller med invitation til IKKE medlemmer om at 

deltage uden stemmeret 

 

5. Veje og stier er PT. OK. Visse steder dannes stadig store "pytter" ved kraftig regnskyl - vi 

følger situationen. 

 



6. Skilte efterses af SP. med oplæg om renovering/udskiftning. Drøftes ved næste best. 

møde. 

 

7. Efterårets container weekend 24/25 - oktober. 3 Haveaffaldscontainer, Birkebakken 8, 

Birkebakken 11 og Lundevej ud for Vangeleds-Åsen. 

 

8.  Asfaltering drøftet med nogen debat om aftalerne med Vejdoktoren var overholdt. Kun 

delvis tilfredshed. 

 

9. Det af os ønskede og fremsendte oplæg til tilbud, som var helt entydigt, som YouSee bød 

ind på, ønsker de nu IKKE at opfylde, da de har "misforstået" omfanget. Vi må desværre 

anmode vore medlemmer om selv at kontakte en udbyder, da vores økonomi ikke rækker 

til et sagsanlæg, der ville være nødvendig, for at prøve at få dem til at opfylde tilbuddet. 

Yderlig orientering på generalforsamlingen 

10. Maileen der er kommet fra SG vedrørende kontra information om bål, er taget til 

efterretning. 

 

11. Bestyrelsesmødet afholdes søndag den 26 Juli kl. 09.00 ( før generalforsamlingen) 

 

12. Pileurt kan fremadrettet give problemer, da den er innovativ, og meget nedbrydende for 

murværk m.m. 

 

13. Ansøgning fra Planet Huse om tilkobling på dræn på Åvej, henvises til kommunen. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 


