
Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2021 

Tilstede var formand Kim, næstformand Leif, bestyrelsesmedlem Birgitte samt nyt 

bestyrelsesmedlem John som er tiltrådt i stedet for Børge. Mødet varede 1 time. 

 

Punkt 1 - status på kalenderår: 

Alle datoer mht. vejdage, generalforsamling samt bestyrelsesmøder mm ligger 
opdateret på hjemmesiden. På generalforsamlingen i august tages emnet 

information op som et punkt, hvordan ønsker vi fremadrettet informationer fra 
bestyrelsen skal komme ud til alle husstande.  

Punkt 2 - Status på økonomi og gennemgang af nyt budget 2021: 

Torben og Christian, som er vores revisorer kommer og gennemgår økonomien 
sammen med formanden. Vores tidligere kasserer Kim er flyttet fra Mariehøj, så 

der skal findes en ny kasser. Vores tidligere kasserer Elizabeth har sagt ja til at 
hjælpe frem til generalforsamlingen. Håber hun vil fortsætte  

Træfældning er en stor post på budgettet i 2021 – der skal nedsættes en 
arbejdsgruppe, som skal gennemgå træer samt beplantningen på vores 

fællesarealer og komme med en plan over hvad der skal fældes og plantes til. 

Punkt 3 – Projekter(søhegn): 

Vores søhegn skal skiftes (hvilket er godkendt på sidste generalforsamling). Derfor  

skal vi finde en løsning bl.a. med nyt hegn, som skal sættes op rundt om det 
eksisterende hegn inden dette pilles ned af sikkerhedsmæssige årsager, så søen 

hele tiden er indhegnet. Der skal indhentes tilbud og reetablering skal starte i 
2021. 

Punkt 4 - Dårlige betalere af kontingent: 

To gange om året kommer der girokort ud til hver husstand. Det er de samme 4 
husstande der hver gang enten ikke betaler eller betaler for lidt. Det tager lang tid 

som blive ved med at rykke for pengene. Punktet tages op på næste 
generalforsamling i august.  

Punkt 5 – Træfældning: 

Træfældningen gøres færdig i juni måned. Der mangler pt kun oprydning efter 
fældningen.  

Punkt 6 - fordeling af bestyrelsens opgaver: 

Leif tager opgaven med forsikringstjek. Birgitte tager opgaven med bookning af 

lokale til generalforsamlingen. Kim kigger på opgaven med sø hegn og kontakter 

kommunen med hensyn til de træer som står på fællesarealet ved fodboldbanen. 

Punkt 7 - bookning af lokale til GF: 



Birgitte booker restauranten på Birkebo plejehjem mellem klokken 18.45-21 den 

25. august. Der bestilles sodavand og øl i restauranten. 

Punkt 8 - hvem er på genvalg til generalforsamlingen: 

På generalforsamlingen skal der vælges en revisor, en kasserer og 2 

bestyrelsesmedlemmer; både John og Leif vil gerne stille op. 

Punkt 9 – eventuelt: 

Som udgangspunkt kommunikerer bestyrelsen med alle husstande via vores 

hjemmeside og FB. De ½ årlige girokort et blevet erstattet med indbetalings-
papirsedler da man ikke længere kan bestille de tidligere girokort.  

Den 2. august skal alle husstande informeres om tidsfrister for indkommende 

forslag til generalforsamlingen. Den 9. august skal alle husstande have indkaldelse 
til generalforsamlingen den 25. august 2021 i postkassen samt godkendt regnskab 

2020 og budgetforslag til 2021.   

Refr. Birgitte 

 

 


