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Referat af møde den 8. oktober 2020 

 
1. Velkommen til Tina og Jesper. 
Anette har valgt at trække sig fra bestyrtelsen og derfor indtræder Tina i bestyrelsen. Tina og Jesper bydes 
velkommen. 
 
2. Konstituering af bestyrelsen. (Husk det skal på hjemmesiden). 
Jens Ole er valgt som formand på generalforsamlingen og fortsætter i denne rolle, Steen fortsætter som 
næstformand, Morten fortsætter som kasser og Jesper får posten som sekretær. 
 
3. Godkendelse af referat fra sidste møde.  
Referat fra sidste møde er godkendt uden bemærkninger. 
 
4. Bogholder bilag mv. 
På baggrund af kritik, af eksternt bogholderi, på generalforsamlingen, tages der en drøftelse omkring at 
lade håndteringen af bestyrelsens bilag overgå til anden side. Der er enighed i bestyrelsen om at fortsætte 
med den eksisterende ordning det næste år da vi forventer at udfordringerne er løst. Vi tager endvidere en 
opfølgende samtale med den eksterne revisor. 
 
5. Punkter fra generalforsamling, hvad starter vi med, hvad er vigtigst her og nu, og hvem gør hvad. 
5.1 Legeplads. Der er stadig 30.000,- i budgettet. Legepladsudvalget opfordres til at lægge en plan for hele 
legepladsen og at begynde den i år med de budgetterede beløb. 
5.2 Stierne til Skovby Nygaard. Jens Ole og Steen tager kontakt til Jørgen og forsøger at finde en løsning på 
både hegn og stier. Der er enighed i bestyrelsen om at indgå en fordelagtig aftale med Jørgen omkring 
asfaltering af de resterende stistykker. 
5.3 Hegn mod Skovby Nygaard. Se punkt 5.2. 
5.4 Knallerter på vores stier. Jesper laver et oplæg omkring muligheder og økonomi og rundsender det 
hurtigst muligt. Herefter tager vi i bestyrelsen en beslutning om hvordan vi gør stierne mere sikre. 
5.5 Nabohjælp. Skilte er bestilt. 
 
6. Telt. 
Tina undersøger priser og køber. 
 
7. Afskedsgave Steffen og Anette. 
Jens Ole køber en lille erkendelighed for deres arbejde i bestyrelsen. 
 
8. Dato for rundtur (Belægningssten), hvem deltager fra bestyrelsen. 
8/11 kl. 10. I tilfælde af regnvejr findes en ny dato. 
 
9. Gartner 
Vi forsøger at finde ny gartner og indhenter tilbud. 
 
10. Evt. 
Der opleves at der afleveres fyldte hundeposer i blomsterkummerne omkring i området. Er der enighed på 

HELE vendepladsen ligger der en tilladelse til selv at fjerne en kumme. 


