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Referat fra bestyrelsesmøde d. 8. maj 2012 hos Jane 
. 

Tilstede: Frank, Birthe, Thorbjørn, Jane, Signe  

 

 

1. Afbud 

Ingen 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Konstituering blev rykket frem som punkt 3, og forretningsorden blev tilføjet som punkt 4. 

 

3. Konstituering 

Næstformand: Signe Knattrup 

Sekretær: Birthe Ougaard 

 

4. Forretningsorden 

Som fastsat i vedtægternes § 6B godkendte bestyrelsen forretningsorden for bestyrelsens arbejde og 

fastsatte følgende datoer for bestyrelsesmøder i det kommende år:  

 Mandag den 3. september hos Birthe 

 Tirsdag den 30. oktober hos Frank 

 Onsdag den 23. januar hos Thorbjørn 

 Torsdag den 14. marts hos Signe 

 

5. Referat fra bestyrelsesmøde 21. februar 2012 

Referatet er godkendt og lagt på hjemmesiden og blev underskrevet, da bestyrelsen mødtes i marts for at 

planlægge generalforsamling. 

 

6. Nyt fra formanden 

6A. Svar på indlæg på hjemmesiden om bordebænke sæt mm. 

Sekretæren oplyste, at medlemmet har fået svar på sit indlæg via mail, og at indlægget – efter ønske fra 

medlemmet – er slettet fra hjemmesiden. 

 

6B. Refleksioner fra generalforsamling. 

Bestyrelsen evaluerede generalforsamlingen og var enige om at følgende læring: 

 Dagsordenen skal gennemgås med dirigent inden mødet, så der på forhånd er klarhed om 

afstemninger mm. 

 Dirigenten skal have deltaget i generalforsamlinger før. Eventuelt kan en fra bestyrelsen – eller 

et tidligere bestyrelsesmedlem – varetage hvervet som dirigent. 
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 Bestyrelsen skal sikre udarbejdelse af budget på alle forslag der fremlægges på 

generalforsamling.  

 En ekstraordinær generalforsamling kan med fordel indkaldes samtidig og afholdes i forlængelse 

af ordinær generalforsamling. 

 Fremmøde præmie er ikke nødvendige for at få folk til at møde op.  

 Oplægsholder forud for generalforsamlingen skal findes i god tid. Punktet sættes på dagsorden 

til bestyrelsesmødet den 30. oktober. 

 

7. Nyt fra kassereren 

Thorbjørn sørger for indsendelse af papirer til Almindelig Brand for at sikre dobbelt prokura til 

foreningens opsparingskonto. På kontoen til løbende drift i Danske Bank står der 155.184 kr. 

Bestyrelsen besluttede, at Thorbjørn kan oprette en opsparingskonto et andet sted end Almindelig Brand 

og overflytte 150.000 kr til denne. 

 

Thorbjørn oplyste, at der er 20 restancer for i alt 16.550 kr. Tre sager sendes til inkasso. 

 

8. Verserende sagers stade. 

8A. Hæk ved overfaldsværket. 

I forbindelse med bestyrelsens accept af tilbud på træfældning og nyplantning på Plænen indgik 

bestyrelsen en mundtlig aftale med leverandøren om plantning af hæk foran overfaldsværket på 

Åvendingen. Bestyrelsen præciserede ikke, hvor hækken skulle plantes, men havde en forventning om, 

at hækken ville blive plantet op ad hegnet med hul, hvor lysmasten står. Leverandøren plantede hækken 

på den anden side af lysmasten, dvs. midtvejs mod fortovet. Leverandøren tager 2.160 kr. for plantning 

af hækken og har afgivet tilbud på ca. 3.500 kr. på flytning af hækken indtil hegnet. Hertil kommer nye 

hækkeplanter. 

 

Bestyrelsen drøftede forskellige løsningsforslag: at lade hækken stå, at flytte hækken selv, at få en 

leverandør til at flytte hækken, at plante en helt ny hæk eller få en leverandør til at plante en ny hæk.  

 

Bestyrelsen stemte om, hvorvidt hækken skulle blive stående, eller hækken skulle flyttes/nyplantes. 

Hækken bliver stående: 3 stemmer (Signe, Thorbjørn, Birthe) 

Hækker flyttes/nyplantes: 2 stemmer (Frank, Jane). 

 

Konklusionen er, at hækken bliver stående. 

 

8B. Nyplantning på plænen. 

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen haft en omfattende mailveksling omkring nyplantning. 

Tilbudsgiver mente ikke, han kunne klare de mange ønsker indenfor budgettet, men mente måske en 

anlægsgartner kunne, ligesom han anbefalede Sitas i Ballerup, som har store, dyre træer. Hertil kom, at 

tilbuddet på 10.000 kr. til nyplantning af paradisæbletræer og buske indeholdt små træer og buske, som 

vurderes ikke at have den robusthed, der skal til på Plænen.  
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Bestyrelsen besluttede efter lange overvejelser at acceptere et nyt indhentet tilbud på 5 paradisæbletræer, 

incl. levering og plantning, fra Sitas i Ballerup til i alt 13.750 kr. Træerne blev plantet 17. april. Der vil 

være mulighed for eventuel plantning af yderligere træer til skabelse af allé-effekt. 

 

Bestyrelsen mener, kvaliteten af såvel paradisæbletræerne som den professionelle plantning er pengene 

værd. Nyplantning af buske udskydes til næste forår efter generalforsamlingen. 

 

Hvert af de nye paradisæbletræer skal have 20 liter vand en gang om ugen frem til oktober. Jane har 

spurgt bestyrelsesmedlemmer og beboerne ud til Plænen, om de vil være med i en vandingsplan. Det er 

lykkedes at lave en vandingsplan for hele sæsonen. De positive tilkendegivelser og medejerskab til de 

nye træer er fantastisk. Dem der ønsker det, kan hente vand hos Jane, som får sine udgifter dækket af 

foreningen. 

 

8C. Flytning af bænk. 

Jane og Frank sørger for, at bænk og skraldespand flyttes hen mellem de to paradisæbletræer ned mod 

Slotsherrensvej. 

 

8D. Hjemmesiden. 

Birthe undersøger, om det er muligt at sende en mail til medlemmer, når der lægges en nyhed på 

hjemmesiden. 

 

8E. Udbedring af veje. 

Bestyrelsen blev enige om at udarbejde en langsigtet, samlet plan for udbedring af veje – dvs. 

kantstensopretning og ny vejbelægning. Aftalt, at Frank og Birthe til næste bestyrelsesmøde udarbejder 

et udkast til projektbeskrivelse. Gadebelysning og nedgravning af kabel vil indgå i beskrivelsen. 

 

Bestyrelsen vil således ikke indhente tilbud på udbedring af veje ved Spangen/Åvendingen eller 

udbedring af fortov foran en enkelt parcel, hvis indkørsel af blevet ødelagt pga naboens byggeri. 

 

8E. You See 

Bestyrelsen diskuterede tilbuddet fra YouSee og var skeptiske på grund af dårlig omtale i 

forbrugerprogrammet Kontant og TrustPilot på nettet. Projektet med YouSee kører uafhængigt af 

bestyrelsen med Stefan Hansen som tovholder som besluttet på generalforsamlingen. Stefan Hansen er 

kontaktperson til YouSee. Stefan kan selv lægge indlæg på hjemmesiden, hvis han ønsker det, ellers gør 

sekretæren det. 

 

10. Eventuelt:  

Jane nævnte, at der i næste sæson skal købes nye net til fodboldmålene. Det koster ca. 3.000 kr. 

 
 

Referent: Birthe Ougaard 

 


