
Referat fra møde den 22.1.2019 

Tilstede er KnudErik, Henry, Torben, Gert, Johnny og Lene. 

1. Sidste møde 

Haveprojektet er afsluttet. Der har været lidt rod omkring regningerne på græsslåning, i 

det de er kommet med forkerte datoer. Det er blevet påtalt overfor firmaet at der skal 

være styr på det fremover. Alle regninger for firmaets arbejde i 2018 er betalt og medtaget 

i regnskaber. 

Der er fortsat folk der smider affald rundt omkring i Slagkrogens fællesarealer. Senest er 

der observeret menneskeafføring dækket let over med papir og græs. Det er ulækkert, 

men svært at gøre noget ved. Dette bliver nævnt på generalforsamlingen. 

Legepladserne er ikke nået at blive lavet færdige inden vinteren, der mangler tid til 

udførelse i kalenderen hos formanden. Dette vil blive lavet når nogen fra bestyrelsen får 

tid. 

 

2. Regnskab 

Henry gennemgik regnskabet. Det ser fint ud. Regnskabet er godkendt af en samlet 

bestyrelse på mødet, og det vil nu gå videre til revisorerne for gennemgang, således at det 

er klar til godkendelse på GF. 

 

3. Generalforsamling 

Der er bestilt lokaler i Hus88 den 21/3 kl. 18.00 Det vil i år blive afholdt nedenunder, med 

spisning først, og derefter GF. Lene sørger for diverse skrivelser, og Henry sørger for 

omdeling.  

 

4. Valg 

Henry/kasser ønsker genvalg 

Lene/næstformand ønsker genvalg 

Torben/suppleant ønsker genvalg 

Desuden skal der vælges endnu en suppleant hvis dette er muligt at finde 

Der skal tillige vælges to revisorer 

 

5. Græsslåning i 2019 

Det nuværende firma har afgivet et tilbud på græsslåning i 2019. Tilbuddet lyder på 860 kr. 

pr. gang. Inkl. Moms. Vi er enige om at takke ja til dette. 

Vi vil ligeledes fortsat bruge firmaet til de løbende opgaver der måtte komme, som f.eks. 

Fjernelse af ukrudt på legepladser osv. 

 

6. Plan for nye tiltag i 2019 

Bestyrelsen ligger ikke umiddelbart inde med planer for området i det nye år. Ønsker til 

forbedringer/ændringer/nye tiltag modtages. 

 



7. EVT.  

Efter snakken med kommunen ang. Endelig godkendelse af vores vedtægter, er vi blevet 

opfordret til at lave et tillæg der præcisere hvilke områder der dækker over fællesarealer. 

Johnny og Gert vil kigge nærmere på dette, forhåbentlig når de det inden GF. 

Gadelampe ud for Gert i nr. 88? er i stykker. Han kontakter Energi Fyn og beder dem 

komme og lave det. 

Asfalten vil blive lavet engang i februar, det vil koste omkring 7-10.000 kr. afhængig af hvor 

meget der skal laves. 

 

8. Næste møde 

Kommer der indkomne forslag til GF ind holder vi møde den 12/3 ellers vil næste møde 

være kort efter GF den 21/3 


