
Referat fra møde den 8.1.20 
Tilstede er: KE, Henry, LB, Johnny, Gert og Lene 

Afbud fra Torben 

 

1. Sidste møde: 

Intet nævneværdigt. Lad os se tiden an omkring de nye græsarealer og hvor meget kørsel 

der bliver på dem, ellers må vi gøre noget ved det. 

 

2. Regnskab: 

Der er ca. 67.342 kr. i overskud. Regnskabet er stadig ikke revideret og godkendt. LB skal 

lige over det igen inden det bliver overdraget til revisorerne. Bestyrelsen skriver under på 

oprettelse af betalings-service-aftale i banken. 

 

3. Container til foråret: 

Snak om om vi skal have den før eller efter påske. Vi tager det op under evt. på 

generalforsamlingen. 

 

4. Generalforsamling i marts: 

Der blev snakket om den 19. eller 26. Marts. KE snakker med Hus88. 

På valg er: 

Lene genopstiller 

KE genopstiller 

Johnny genopstiller 

Suppleanterne Torben ????? Henry genopstiller 

Revisorerne Leif genopstiller Kjærgaard ???? 

 

Indkaldelsen skal ud senest 4 uger før, indkomne forslag 21 dage før, endelige dagsorden 

og budget ud senest 7 dage før. Lene sørger for det bliver gjort klar. 

 

5. Græsslåning 2020: 

KE modtaget tilbud fra nuværende firma på 880 kr. pr. gang. 625 kr. for sprøjtning af 

ukrudt, rydning på legepladser og øvrige forefaldende opgaver. Enstemmigt vedtaget at vi 

tager imod tilbuddet igen i år. 

 

6. Planer for 2020?: 

Indhente tilbud på maling af legepladser, tjekke op på overlæggerne og gyngerne på 

legepladserne. 

 

7. Trafik på sti: 

Der kører en ATV/uindregistreret køretøj rundt på stien ved bålpladsen. Vi snakkede lidt 

omkring opsætning af bomme ved de forskellige stier. Snak om forskellige muligheder. Vi 



kigger nærmere på det i løbet af året hvis det fortsætter. 

 

8. Evt.: 

KE vil atter kontakte Energi Fyn for t høre hvordan det går med planerne om at få fibernet i 

vores område. Efter den nye aftale ved Yousee er det blevet aktuelt at kigge på nye 

muligheder igen.  

 

Næste møde den 3.3. kl. 19.30 hvis der kommer nogle forslag ind til GF ellers holder vi 

først møde når GF er slut. KE indkalder hvis det bliver aktuelt. 

 

Referat: Lene. 


