
 
 
Bestyrelsemøde torsdag d. 7/10 2021 kl. 18.30   
  
Til stede: 
Michael, Lisbeth og Elisabeth i fælleshuset. Helle, Laura og Annette online 
  
Valg af referent: Lisbeth 
  
Valg af ordstyrer: Michael 
 
Godkendelse af dagsorden. Godkendt 
  
Godkendelse af referat fra sidste møde. Er godkendt. 
  
Næste bestyrelsemøde: d. 17/11 kl 18.00. Afholdes i Gotersgade. 
Julefrokost for bestyrelsen d. 10/12 2021. Annette finder et sted. 
  
Næste Mød bestyrelsen søndag d. 24. oktober kl. 10-11 og evt. efterfølgende syn:   
10/10 Elisabeth og Michael D. 24/10 Lisbeth og Elisabeth, med efterfølgende syn. 
  
Økonomi: 
Forslag til Budget 2022: Bestyrelsen skal komme med forslag/ ønsker til budget med udgangspunkt i 
budgetudkast fra kasserer og formand. 
  
Referat fra Hovedforeningen: 
Harrestrup opfordrer til, at man hjælper og støtter hinanden mere med gode råd. 
Gennemgang af invitation til Seminar for bestyrelserne. Suppleanter kan deltage.  
Vi linker til HBs referater, når de begynder at uploade dem på egen hjemmeside. 
  
Orientering og info fra/ om møder mm. 
Undervisning i M-files – HBs arkiv og register system – i Gothersgade.  En del tekniske problemer men 
kurset var dog alligevel udbytterigt, 
Invitation til OF seminar 2021 lørdag d. 6. november 10-16 i Tivoli Kongres Center med et program med  
Oplæg ved grundforbedringskonsulent Kent Moral, Om statens indskrænkninger i vores rettigheder vedr. 
anvendelse af de arealer vi ejer. Samt oplæg vedr Brian Nygaard Osvald om personaledata og GDPR.  
  
Opgaver: 
1. Gennemgang og godkendelse af referat fra GF 2021. Referatet er skrevet under af dirigenten og 
formand. Forsinkelsen skyldes sygdom, ferie og manglende skriftlige rettelser fra revisoren. 
  
2. Ekstern synsperson. Michael har undersøgt hvordan de gør i Harrestrup. Og kontaktet synsmand i 
Harrestrup i forbindelse med eksternt syn. Han kan ikke påtage sig opgaven. Bestyrelsen overvejer 
alternativer og arbejder videre med løsninger. 
3. Storskrald d. 31/10, tovholder Helle. Der kommer 3 container til storskrald, de grønne damer sørger for 
placeringen af disse. Der er åben for storskrald lørdag og søndag 9-15. Vi mangler frivillige. 
4. Dagsorden for medlemsmøde d 31/10 2021 kl. 10.00. Medlemsmødet flyttes til maj 2022. Der vil komme 
en udmelding ud vedr. sæsonafslutning arrangement ved fælleshuset d.31/10. 
5. Deklarationsudvalget. Annette har valgt at melde sig ud af udvalget. Elisabeth og Helle træder ind i 
stedet. Elisabeth kontakter resten af udvalget for en ny mødedato. 



6. Dagrenovationspladserne, beplantning v. Elisabeth. Beplantningen udskydes indtil vi har set hvordan 
renovations pladserne fungerer, derefter bliver det taget op igen i Forskønnelseudvalget. 
7. Orientering vedr. trailersituationen. Elisabeth. Den involverede part, indkaldes til et møde ang det videre 
forløb. 
8. Gennemgang af indkommende sager/ erklæring til salg. Der bliver skrevet til dem der har henvend sig. 
9. Vedligehold af søen.v. Elisabeth Der skal vedligeholdes omkring “afløb” til og fra, så Benny kan komme 
ned til dem, opgave for De grønne. Det er vores ansvar at renholde og oprense søen. Annette kontakter 
Kommunen for rådgivning. 
10. Havevandring opdatering. Efter havevandringen vil der blive udsendt mail om mangler, der i de fleste 
tilfælde handler om klipning af for høj hæk og manglende husnumre. 
11. Afsluttende møde for sæsonen for De grønne. D. 24/10 kl, 12 i fælleshuset, med spisning.  
  
Evt. 
Nummer på postkasserne. Lisbeth indhenter tilbud vedr. større og tydligere numre til postkasserne. 
Man skal fortsat selv sørge for at sætte sit navn på postkassen der kan låne en Dymo, om søndagen, hvor 
der er Mød bestyrelsen. 
  
Referatet 
Det underskrevne referat indsættes i mappe samt sendes til den ansvarlige for hjemmesiden der lægger det 
op. Opsætning i fælleshuset. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


