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Tid Tirsdag den 05-03-2013, kl. 20:00 

Sted Charlotte Hartvig, Fyrrevænget 13 

Deltagere Gregers Bisgaard, Hyldevænget 22  tlf. 38 86 00 64/40 42 12 48 
Charlotte Hartvig, Fyrrevænget 13 
Henrik Storm, Rosenvænget 20 
Hans Kiærskou, Hyldevænget 16 
Karl Jensen, Hyldevænget 11 

Dagsorden: 1. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde den 19-11-2012 

2. Gensidig orientering – Se bl.a. bilag 1 

3. Forberedelse af generalforsamling den 23/4-2013 

4. Gennemgang af rengskab for 2012 

5. Status på økonomi 

6. Telt 

7. Forretningsorden for bestyrelsens arbejde 

8. Eventuelt 
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Ad. 1 Alle underskrev referatet unden videre kommentarer. 

Ad. 2 - Ang. de støjdæmpende foranstaltninger. Gregers er i dialog med Kommunen, 
og der er planlagt et møde tidligt forår. 

- Der har været henvendelse ang. en kampagne for Nabohjælp. Bestyrelsen 
blev enig om, at det ikke er noget, vi vil tage initiativ til. Alle skal være 
velkomne til selv at finde information derom på www.nabohjælp.dk. 

- Der har været en henvendelse ang. manglende snerydning. Bestyrelsen var 
enig om, at det selvfølge skal gøres, men det er ikke, det rigtige tidspunkt på 
året at sende opfordringer ud. Bestyrelsen vil tilse, at der bliver lavet en 
opfordring på hjemmesiden umiddelbart inden vinterstart 2013. 

- Sidst har der været henvendelse omkring kontingent. Der blev opfordret til 
at lade det stige. Bestyrelsen ser ikke nogen grund til en sådan stigning, da 
grundejerforeningens udgifter ikke overstiger indtægterne.  

Ad. 3 Kantinen på Stavnsholtskolen er booket til den 23. april 2013. Gregers indsamler 
forslag til dagsorden og sørger for at formidle dem rettidigt til grundejerne på 
mail. Det blev besluttet at omdele invitationen til generalforsamlingen i hvert 
fald i 2013. Det vurderes igen næste år. 
Karl vil sørge for forplejning i form af pølsebord mm. Charlotte vil sørge for 
forplejning i form af ostebord. De koordinerer indbyrdes.  
Gregers sikrer sig, at Wagner deltager i form af dirigent.  
Hans og Henrik står for indkøb af vingaver 

Ad. 4 Regnskabet blev godkendt af bestyrelsen. 
Som opfølgning på kontingent indbetalinger har tre indbetalt dobbelt op. De er 
blevet informeret pr. brev, men de har ikke ladet høre fra sig. Bestyrelsen vil 
forsøge ikke at opkræve kontingent for de berørte i 2013 

Ad. 5 Der var ingen yderligere kommentarer 

Ad. 6 Den tidligere teltholder har med kort varsel meddelt, at han ikke længere ønsker 
at opbevare telt og service. Henrik har tilbudt at afhentet telt og service inden 
generalforsamlingen og forestår formidling/udlejning fra til generalforsamlingen. 
. På generalforsamlingen vil formanden i sin beretning opfodre potentielle nye 
teltholder til at overtage opgave, såfremt foreningen stadig ønsker ordningen 
opretholdt. Ordningens eventuelle fremtid vil derfor blive drøftet på det første 
bestyrelsesmøde for den nye bestyrelse.  

Ad. 7 Bestyrelsen blev enig om, at det er en god ide med en forretningsordenen, og at 
den gennemlæses endnu engang frem mod næste bestyrelsesmøde (efter 
generalforsamlingen). 

Ad. 8 Der var ingen punkter under evt. 

 

http://www.nabohjælp.dk/

