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Referat for bestyrelsesmøde nr. 14 
 

 

 
Emne Bestyrelsesmøde nr. 14 

Mødedato 08.04.2021 

Sted Virtuelt (grundet Covid-19) 

Mødetid 19.00 – 21.00 

 
Deltagere Jens Boe Jacobsen Formand JBJ 
 Line Nordhald Bestyrelsesmedlem LNO 
 Lotte Raunkjær Bestyrelsesmedlem LRA 
 Sinne Poulsen Bestyrelsesmedlem SPO 
 Jan Pedersen Bestyrelsesmedlem JPE 
 Mark Rød Nielsen Bestyrelsesmedlem MRN 
 Thomas Heide Johansen Bestyrelsesmedlem THJ 
 Rasmus Marcussen Suppleant RMA 
 Nikolaj Køhler-Christensen Suppleant NKC 
    
    
Vedhæftet Referat af bestyrelsesmøde nr. 13   
    

 
   Ansvar 

Pkt. 01 Valg af dirigent, referent og godkendelse af agenda 

RMA er referent 

 JBJ 

     

Pkt. 02 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 13 

Igen kommentar – godkendt  

 Alle 

    

Pkt. 03 Legeplads – status, opfølgning og næste skridt  Alle 

 • Ordrebekræftelse fremsendt 
Leverandør af legeplads er valgt og vi har modtaget formular/ordrebekræf-
telse fra leverandør som skal udfyldes – JBJ vil se på dette i weekenden 
(uge 14). 
Når leverandør modtager formular, sender de den til kommunen – de for-
venter 5-6 ugers behandlingstid fra kommunen.  
 
 

  

Pkt. 04 Generalforsamling 2021  Alle 

 • Indkaldelse 
• Planlægning og afholdelse 
• Bestyrelsens forslag til afstemning 

o Rottespærer 
o ”Husorden” 
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o Nabohjælp 
• Indkomne forslag til afstemning 
• Valg til bestyrelse 

 
 
 
Bestyrelsen har været i dialog med vores forsikringen der mener alle skal 
kunne deltage, for at vi kan afholde generalforsamling.  
 
Bestyrelsens beslutning er derfor der ikke kan gennemføres en virtuel GF, 
da x-% del har stemt imod. (Afstemning i bestyrelsen 5/2)  
 
Bestyrelsen har undersøgt en håndfuld andre ejerforeninger i Vindinge, de 
har valgt at udskyd deres GF.  
 
THJ ønsker at træde ud af bestyrelsen med dette samme – dette anses ikke 
som et problem og takker for indsatsen. Thomas har lovet at overdrage ”tek-
nisk” viden.   
 
Kommunikation til alle foreningens medlemmer omkring udskudt GF – post-
omdeles. LRA/JBJ laver udkast. Forventes omdelt først i uge 15.  
 
 
Indkomne forslag til afstemning:  
Forslag: Rottespærer – der er dele af forslaget der skal undersøges nær-
mere (hvem afholder hvilke udgifter mm.) JPE/LNO  
 
Fodbold mål: MRN undersøger nærmere 
 
Bænke: Der skal indhentes tilbud – 1-2 bænke pr. legeplads (bord/bænk 
bygget sammen) – NKC undersøger  
 
Husorden: Forslaget er umildbart ikke klar til behandling, jf. et flertal af be-
styrelsen. Der er behov for at få kvalitetssikret ”husorden” samt rådgivning 
fra vores forsikring. Husorden har været drøftet på tidligere bestyrelses-
møde (ref. nr.06 samt ref. nr.07). JBJ tager den videre til forsikringen for 
sparring/input. 
 
Nabohjælp: evt. skilte ved indfaldsveje (3-4 stk.) samt opfordringen til bebo-
ere om at hente app ”Nabohjælp” 
 
 
 
 

Pkt. 05 Grønne arealer/Fælles arealer  Alle 

 • Opdatering på dialog med L&R 
• Parkering i forbindelse med åbent hus i byggeudstillingen 

 
Vedr. parkering ved åbent hus, har L&R lovet JBJ at L&R tager den internt i 
deres salgsafdelingen og vil sørge for bedre skiltning – der er fortsat udfor-
dringer med dette. JBJ følger op.  
 
L&R har fortsat fællesarealerne – forventes ikke vi overtager dem før Juli.  
Dialog med L&R for at få mere præcis dato for overtagelse, så vi kan få det 
vurderet med ekstern rådgiver.  
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Onsdag d 5 maj 2021 kl. 19:00 (virtuelt) 
    
 
  

Fartdæmpende foranstaltninger etableres af L&R i henhold til lokalplan. Be-
styrelsen tager kontakt til L&R for at undersøge muligheden for vi køber 
ekstra fartdæmpende foranstaltninger.  
 
L&R laver forsøg på en lampe ved rækkehus for at se om det giver mindre 
gene.  
 
  
 
 

Pkt. 06 Regnskab 2019 + 2020, Budget 2021 

Ikke gennemgået på dette møde.  
Janus vil gerne fortsætte som revisor.  
 

 Alle 

    

Pkt. 07 Opfølgning på henvendelser på Toftebuen@gmail.com  

• Svar på brev til Grundejerforeningen 
o JBJ sender svar til afsender  

• El-ladestander  
o Forslag skal bearbejdes yderligere  

 
 

 Alle 

    

Pkt. 08 Eventuelt  Alle 

 Ikke yderligere 
 
 

  

Pkt. 09 Næste møde  JBJ 


