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Tilstede: Erland, Bjarne, Torben, Kenneth, og Søren 

Fraværende: Henry 

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde samt ekstra ordinær generalforsamling 

a. Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendt uden bemærkninger 

b. Referat fra ekstra ordinær generalforsamling godkendt med kommentarer, dette lægges på 

hjemmesiden snarest 

. 

2. Konstituering af bestyrelsen 

a. Søren påtager sig både rollen som formand og næstformand. Ellers foretages der ikke nogle 

ændringer. Leo (tidligere formand) har lavet at stå som kontaktperson ift. bank osv. Hvis 

dette skal laves om, vil det være tidskrævende. Og ved næste valg i det kommende år vil 

bestyrelsen måske være ændret. 

 

3. Økonomisk status 

a. Henry gennemgik kort status på konti og indestående herpå.  

i. Vejfond: 471.065,- DKK 

ii. Vedligeholdelseskonto: 186.386,- DKK 

b. Der er på vedligeholdelseskonto hævet beløb til diverse vedligehold af traktor, 

omkostninger til generalforsamling, leje af udstyr og forsikring. 

 

4. Status på fokusopgaver 

a. Ændring af vedtægter 

i. Bestyrelsen har valgt at se fremad ift. hvad der skete på den ekstra ordinære 

generalforsamling hvis hovedpunkt var vedtagelse/ forkastelse af nye vedtægter til 

GF Slagkrogen.  

ii. For at imødekomme beboernes evt. ønsker har bestyrelsen valgt at inddrage 

enkelte beboere i kommentering af forslaget til nye vedtægter som på denne 

generalforsamling blev forkastet. Det er aftalt at Erland sender elektronisk fil til 

disse, og kommentarer skal være bestyrelsen i hænde ultimo 2017. 

 

5. Forslag fra ordinær generalforsamling 

a. Etablering af internet/ fibernet i Slagkrogen. Torben tager fat i Yousee. 

b. Nye ”Vi leger her.. m. fartbegrænsning..”. Kenneth tager fat i P. Lindberg for pris og indkøb. 

 

6. Forslag fra ekstra ordinær generalforsamling 

a. Involvering af beboere til gennemlæsning. Erland sender til relevante personer. 
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7. Årlige begivenheder i Slagkrogen 

a. Der afholdes Sankt Hans aften, konceptet holdes ala 2016. 

i. 22-06-2017 indbydes til bålbygning. 

ii. 23-06-2017 Erland og Torben deltager fra bestyrelsen på selve aftenen 

b. Der indbydes ikke til fælles arbejdsdag i 2017. Bjarne (havemand i GF Slagkrogen) har 

indvilliget i at tage nogle ekstra tjanser. Bestyrelsen ser dette som en god løsning, da 

arbejdsdagene typisk ikke er velbesøgt. 

i. Bjarne har fået mandat til via Henry at tage kontakt til ekstern havemand og få 

tilbud på større opgaver som skal godkendes af bestyrelsen inden igangsættelse. 

 

8. Evt. 

a. Næste møde, afholdes som gå møde i Slagkrogen d. 08-08-2017 kl. 1900 – xx. 

i. Her vil bestyrelsen gå en tur rundt i Slagkrogen for at vurderer om der skal 

igangsættes større opgaver.  


