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Referat af bestyrelsesmøde   

Mødedato 28. maj 2018 

emne Bestyrelsesmøde 

deltagere Stephan Randahl Bjerre, Chris Nørregaard, Jesper Aagaard, Klavs Moesgaard 

Hansen, Ole Gottrup. 

fraværende Ingen 

fra  
 

Dato 

udsendt 

28. maj 2018 

31. maj 2018 

cc  
 

  

  

1. Den nye bestyrelse konstituerede sig i henhold til vedtægterne og har valgt at konstituere sig 

således: 

Stephan Randahl Bjerre, formand 

Jesper Aagaard, kasserer 

Ole Gottrup, sekretær 

Klavs Moesgaard Hansen, medlem 

Chris Nørregaard, medlem 

2. Godkendelse og underskrivning af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 

3. Siden sidst. 

4. Nyt fra formanden: 

d. 6. maj gik 2 beboere og 2 fra bestyrelsen en rundtur i vængerne for at undersøge vinterens 

skader og diskutere ønsker om forbedringer. Se efterfølgende referat med af rundturen.   

5. Nyt fra kassereren: Ingen udestående fordringer.  Opkrævninger for 2018 udsendes nu. 

6. Igangværende opgaver – status: 

a. En beboer har henvendt sig vedr. forhold på Stenbidervænget samt vedr. 

overdragne arealer til Grundejerforeningen. Der henvises til vedlagte referat af 

rundturen i vængerne d. 6. maj. 

Bestyrelsen vil forsøge at få lagt et kort på hjemmesiden med oversigt over hvilke 

arealer Grundejerforeningen ejer og hvilke arealer kommunen ejer. 

b. En beboer har henvendt sig vedr. regler for dyrehold på Toften.  Der henvises til de 

alm. regler for dyrehold og dyrevelfærd. Det understreges at ingen dyr må være til 

gene for andre beboere. Spørgsmål om dyrehold tages evt. op på næste 

generalforsamling. 
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c. Bestyrelseshonorar 

På generalforsamlingen blev der vedtaget et bestyrelseshonorar på 26.000 kr. pr år.  

De fordeles med 14.000 til formanden 6.000 til kassereren, 4000 til sekretæren og 

1000 til hver af de 2 øvrige medlemmer. 

d. Frekvens af græsslåning af arealer og volde: Det følges tæt om der bliver slået græs 

tilfredsstillende. 

e. Info tavler – status: 

Der er ikke kommet svar fra kommunen på vores ansøgning om at sætte tavler op. 

Kommunen kontaktes vedr. kort materiale, skiltning og trafiksikkerhed i området 

med henblik på et møde med kommunen. 

f. Legeplads – status? 

Der er ikke kommet noget oplæg til bestyrelsen. 

7. Eventuelt 

Persondataloven diskuteret. Behandles igen på næste møde. 

8. Tid og sted for næste møde 

 

 

 

Bestyrelsen 

 


