
Referat af aftenens virtuelle møde den 17.2.2021. 
 

Deltagere; Lars Jakob Jane Mikkel 
 
1 Referat fra sidste virtuelle møde 8. Dec. Ikke behandlet. 
 
2 Formands nyt 
Alt er godt hos formanden. Selv om Jane gør sig tanker, og opfordrer andre til evt. at 
melde sig. 
 
3 Nyt fra kassereren 
- kontingent status.  
Jakob forklarer at regnskabet nu kører efter normal regnskabs praksis så regnskabet 
slutter den 31.12. det betyder at dem der ikke har betalt kontingent endnu fremgår som 
aktiver. 
Der er lidt flere ejendomsmæglergebyrer end normalt, Halvdelen af gebyret på de 500,- 
går til kassereren - som fortjent! 
Der er et fint overskud, blandt andet på grund af, at der ikke er blevet afholdt 
generalforsamling, og bestyrelsesmøder, grundet Covid-19, samt at der ikke har været en 
stor post til vedligehold af veje og snerydning i 2020 
Bestyrelsen er enige om at boldklub huset er et fint til afhold at generalforsamling. 
Der er 25 personer der d.d. mangler at betale kontingent. men ikke nogen længerevarende 
restancer, kun fra 2. halvår 2020. 
- Års Regnskab gennemgået 
 
4 Verserende sager: 
   A Opspænding/væltesikring af træ 
Overflyttes til næste møde. 
   C Vejvedligeholdelse  
Udsættes til næste møde 
   D Klage-samarbejde med naboforeninger vedr. retablering efter fiber nedgravning, jfr 
sidste gf-referat.  
Ønske fra generalforsamlingen, Jane samler op og klargør for en et års gennemgang af 
vores fortove. 
   E Foreningens Hjemmeside 
Vi overvejer at gå sammen med paraplyforeningen om deres hjemmeside 
Jakob er i proces omkring regnskabsprogram og om vi evt. skal over til at sende 
opkrævninger ud via mail, det er umiddelbart ikke noget problem i forhold til gdpr m.m. 
også er forhold der gør det nemmere at få kontakt til folk hurtigt. 
Jakob holder lidt endnu i gratisversionen af programmet - Dinero 
 
5 Nye punkter på dagsorden: 
   A Forhandling af ny gartner kontrakt  
Ny kontrakt skal på plads - den gamle udløber efter 3 år - Jane tager sig af det. 
   B Snekontrakt - tilkøb af saltning 
Jane tager sig af det 
   C Vedligehold & Klimatilpasning på vejene 



Lajla er med i en gruppe og Lars er sat på - Det står stille på grund af Corona. Jakob 
skriver til bestyrelsen at det ikke er ham der er bindeled men Lars, så der ikke er 
misforståelser. 
   D Generalforsamling dato/indkald/dagsorden (udkastforslag vedhæftet) 
Jakob lægger regnskab på hjemmesiden og understreger at regnskab ikke er godkendt på 
generalforsamling. 
 
6 Evt.  
ikke noget under evt. 
 
7 Dato for næste møde 
sat til 7. april kl 19.00 
 
Tak 
Mikkel 
 


