
Bestyrelsesmøde d. 29. juli 2019 kl. 18.00 i Kvistgård.  
Dagsorden 
 
Til stede: Elisabeth, Malene, Lars, Søren, Afbud fra Jeppe 
 
Valg af referent: 

Søren 
 
Valg af ordstyrer: 

Malene 
 
Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden er godkendt 
 
Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referatet er godkendt og kan lægges på hjemmesiden samt sættes op i fælleshuset. 
 
Næste bestyrelsesmøde d. 29. august hos Søren kl. 18.00 
 
Økonomi/ budget 

Søren rykker banken for godkendelse af de sidste bestyrelsesmedlemmer samt kort til de 
bestyrelsesmedlemmer der ønsker det. Ligeledes rykkes for svar på henvendelse til Jyske bank. 

Søren undersøger med formandskabet om vi må sætte vores penge i værdipapirer, sådan at de 
kan give et afkast til gavn for lokalforeningen. I så fald skal det på generalforsamlingen  
 

Sommerfest budget   

 
 
Referat fra Hovedforeningen 
Der er ikke afholdt møde siden sidst. 
Orientering og info fra/ om møder mm:  

 
Orientering fra medlemsmødet, er der noget vi skal følge op på, ex de forskellige udvalg. 
Se punkt om storskrald 
Peer Ernsted er inviteret til møde kl. 19.00- ca.19.30 til en kop kaffe samt drøftelse af døde 
træer langs Faresøvej. 

Der er aftalt med gennemgang af hvilke træer der skal fældes på farversøvej. Mødet bliver i starten 
af oktober. 
 
Igangværendesager liste skal gennemgås i fællesskab. 
(Nogle af punkterne er indsat under igangværende sager.) 
Listen er gennemgået og opgaverne fordelt. 
Indkøb af grund evt. skrivelse til hovedbestyrelsen skal sendes.  Orientering V. Malene  



Malene kontakter sælger og hovedbestyrelsen, for at høre om det er muligt at købe grunden. 
Fællesarbejde d.18. august kl. 9.00 – 12.00, hvem deltager fra bestyrelsen.   

Elisabeth, Søren, (Lars) 
Vaskeriaftale hvor langt er vi? 

Vi drøfter det på næstkommende bestyrelsesmøde, hvor det forventes at alle 
bestyrelsesmedlemmer har gennemlæst papirer og tidligere tilbud. Vi skal finde det billigste og 
smarteste system der ikke kræver meget administration. 
Oversvømmelse ved skybrud ved Pumpehuset. Kontraventil til en pumpe af vores. v Elisabeth.  
Løsningen er allerede en del af løsningen i forbindelse med drænprojektet. Det skal understreges 
overfor Keld Morell at det er vigtigt at denne løsning kommer med, Et par af grundende omkring 
pumpehuset var meget oversvømmede ved sidste skybrud. Dette kunne afhjælpes ved manuel 
slukning af enkelte pumper. 

Storskrald - ny dato? 

Vi undersøger nyt tilbud på afhentning af storskrald og vil derefter udmelde en dato. 
Syn, ny tømmer?  

Vi mangler stadig at høre fra tømreren. Han kontaktes efter ferien. 
Veje - vendeplads ved wc og Faresøvej P plads v C. v Elisabeth 

Udsættes til næste møde 
Hvem sætter skriftlige referater op i fælleshuset?  
Referenten sørger for at referater afsættes. 

Evt. 
 
Referatet 
Det underskrevne referat indsættes i mappe af ansvarlig referent. 


