
Bestyrelsesmøde d. 20/11. Kl 18 hos Elisabeth  
 
Dagsorden 
 
Til stede 
Elisabeth, Lars, Jeppe, Gunilla (bilagskontrollant) 
 
Valg af referent 
Jeppe 
 
Valg af ordstyrer 
Lars 
 
Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 
Godkendelse af referat fra sidste møde 
Godkendt 
 
Næste bestyrelsemøde: 
Dato for næste bestyrelsesmøde d. 11 december 2019 hos Jeppe 
Flere datoer i kalenderen: 
3/2  
5/2 
 
Økonomi/ budget 
Gunilla deltog på dette punkt. 
 
Vi bruger fremadrettet kontoret i Gothersgade til betaling af regninger og udarbejdelse af regnskab og 
budget, da dette vil lette arbejdet for en lille bestyrelse. 
 
Gennemgang af kassererens udkast til budget 2020. 
 
 
 
Referat fra Hovedforeningen. 
Gennemgået. 
Vi har fået godkendelse til opgravning af sø, så nu kan drænprojektet fuldføres i den store udgave. Dog 
bliver selve søen ikke så stor som først skitseret. Men den bliver alligevel stor, for at kunne holde mere 
vand: Den nuværende bålplads forsvinder nok.  
 
Budget møde i Tåstrup. 
 
Forslag til kongressen 2020 indsendes senest d. 5/1 2020 
Forslag overvejes ved næste møde. 
Orientering og info fra/ om møder mm :  
Grøntmandsmøde, ansættelseskontrakter, lukning af postkasser v.  Elisabeth  
 



Der kommer nyt hegn til postkasserne. 
Alle grønne M/K er nu ansat på ansættelseskontrakt. 
 
 
Igangværendesager liste skal gennemgås i fællesskab.  
Vaskeriaftale hvor langt er vi? 
 
Storskrald d. 19-20 oktober hvordan gik det?  
Det forløb efter planen. Der har ingen klager været fra medlemmer efterfølgende, og pladsen var hurtigt 
pæn igen. Der var færre udgifter til opsyn end tidligere, vi havde 2 timer pr dag.  
Vi vurderer at det gik fint. 
 
Dato for generalforsamling 2020. Lørdag den 14 kl 11, Idrætsforeningen på Reerstrupvej. 
  
Deklaration hvor langt er vi v Jeppe.  
Vi har bolden ifht at sætte os sammen, kommunen er åben for at mødes når vi kan. 
 
 
Dræn/ pumper/ udgravning af sø. Elisabeth orienterede. 
 
Traktorhuset: Taget er utæt. Vi har fået to tilbud på reparation, det ene ser godt ud. Projektet sættes på 
vedligehold for budget 2020. 
 
Fælleshuset: Der er bestilt tømrer til at skifte to pilrådne vinduer ud, og rette tagrende. 
 
Evt. 
 
Det underskrevne referat indsættes i mappe af ansvarlig referent. 
 
 


