
Bestyrelsemøde d 11/12 2019 kl 18.00 hos Jeppe.  
 
Dagsorden 
 
Til stede Elisabeth,  
Jeppe og Lars 
 
Valg af referent  
Lars 
 
Valg af ordstyrer. 
Jeppe 
 
Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt 
 
Godkendelse af referat fra sidste møde 
Godkendt 
 
Næste bestyrelsemøde: 
Dato for næste bestyrelsesmøde d. 2/2 2020 I Kvistgård. Kl. 13.00 
Flere datoer i kalenderen: 19/2 hos Lars 
 
Økonomi/ budget 
Oversigt over vores budget. 
Daglig drift og regnskab er overdraget til kontoret i Gothersgade. Gothersgade udarbejder regnskab og 
budget til generalforsamlingen.  
Regnskab for skorstensfejer afklares og opkrævning afregnes med de enkelte aktuelle andelshavere over 
kontingent. 
 
 
Referat fra Hovedforeningen. 
Der har ikke været noget møde siden sidst. 
Forslag til kongressen 2020 indsendes senest d. 1/1 2020.  
Bestyrelsen stiller forslag til ændring af §22 stk. 6 hvor vi vil søge afstemning om at forlænge fristen for 
indsendelse af referat til hovedforeningen efter generalforsamlingen. Konkret forslag udarbejdes. 
 
Orientering og info fra/ om møder mm:  
Dræn møde d. 2/12 i Kvistgård. 
Bestyrelsen har besluttet at i samråd med Keld Morell at der også nedgraves nyt dræn i to stier i A (ved A2-
A20 og A22- A42). Det har vist sig at det eksisterende ikke fungerede. Ekstraudgiften kan rummes i det 
budgetterede. Formandskabet er orienteret.  
 
Igangværende sager liste skal gennemgås i fællesskab.  
 
Generalforsamling 2020 v ew 
Forslag til generalforsamlingen skal sendes til bestyrelsen senest 30 dage inden afholdelse dvs. 14/2. på 
infomail. Husk navn og gerne kontaktmulighed på telefon.  



Nye regler vedr. kongresdeltagelse: Udover bestyrelsen skal der vælges 6 delegerede.  
  
 
Fælleshuset tag utæt, relæ slår fra, v ew  
Der er bestilt håndværker til at udbedre. 
Vejbump orientering  
Kommunen og politiet er kontaktet og vi afventer svar på hvilken slags de tillader/anbefaler. 
 
Møde med andelshaver. 
Der har været kontaktet en andelshaver der efter bestyrelsens mening har bygget ulovligt. Vedkommende 
kontaktes igen med henblik på at lovliggøre byggeriet.  
 
Evt. 
Vi arbejder på at skaffe nye mobile ”afspærringer” på stierne, for ikke at der køres på stierne efter der er 
lagt nyt dræn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


