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Tid Tirsdag den 13-03-2012, kl. 20:00 

Sted Hans Kiærskou, Hyldevænget 16 

Deltagere Gregers Bisgaard, Hyldevænget 22 
Charlotte Hartvig, Fyrrevænget 13 
Henrik Storm, Rosenvænget 20 
Hans Kiærskou, Hyldevænget 16 

Afbud Karl Jensen, Hyldevænget 11 

Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 08-11-2011 

2. Gensidig orientering 

3. Forberedelse af generalforsamling den 17/4-2012 

4. Gennemgang af regnskab for 2011 

5. Status på økonomi 

6. Eventuelt 
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Referat af bestyrelsesmøde 13-03-2012  

 Inden det ordinærer bestyrelsesmøde var Web-master Anders Quitsau inviteret 
til fortælle om den nye hjemmeside. Gregers og Charlotte har nu adgange til at 
kunne redigere. Dette er et skridt i retningen af at være en elektronisk 
grundejerforening.  

Ad. 1 Referat blev godkendt uden kommentarer 

Ad. 2 Opfølgning på natbelysning: Gregers har sendt et brev til Borgmesteren men har 
ikke fået noget retur. I bestyrelsen tolkes det som værende godt nyt. Det synes 
at kommunens interesse i sænkning af natbelysning er faldet betydelig og vi 
forventer ikke at der kommer mere ud af det.  
Opfølgning på fastelavn: Super godt arrangement og meget tilfredsstillende 
deltagelse. Der var ca. 70 tilmeldte (50/50 voksne/børn) og fremmødte. Vejret 
viste sig fra sin allerbedste side, med høj sol så man faktisk kunne holde varmen. 
Fastelavnsboller blev guffet, og kaffe/kakao blev slubret. I stedet for at holde det 
i en have var det rykket ud på vendepladsen ved Hyldevænget og det fungerede 
fantastisk. En enkelt læring: at få udpeget et par tøndeansvarlige på forhånd. 

Ad. 3 Efter nærmere gennemgang af vedtægterne blev der opstillet til valg. Hans 
påtog sig at indkøbe relevante vingaver. 
Evt. beslutningspunkter 

 E-kommunikation 

 Forslag rettes til Gregers inden 6. april 
Kontingent forbliver som det er i dag 
Der blev snakket om visionen 2013:  

 Nye kummer og nyt grønt i de eksisterende  

 E-kommunikation: indhente flere mailadresser evt. ved dør til dør 

 Fastelavn 2013 

Ad. 4 Regnskab 2011 blev godkendt 

Ad. 5 Økonomien 2012 ser foreløbig fint ud. Der har været udlæg til fastelavn og så 
forventes der at komme noget til plantekummer og beplantning i maj.  

Ad.   

 


