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Emne Bestyrelsesmøde nr. 31 

Mødedato 16.01.2023 

Mødetid 19.00– 21.00 

 
Lærke Rau Formand LR 
Ole Bille  Bestyrelsesmedlem OB 
Jan Pedersen Bestyrelsesmedlem JP 
Kim Jørgensen - fraværende Bestyrelsesmedlem KJ 

  
PKT EMNE 
1 Valg af referent og godkendelse af dagsorden 

 
2 Igangværende projekter 

 
1 årsgennemgang – opsamling 

- Vi gennemgår området på lørdag kl 11 hvis vejet tillader det. 
 
Status på de steder hvor andre bruger vores jord 

- Spørger Jesper til skelforretningen om formuleringen 
 
Skelforretning - nabo Tingvej 29 – Lærke 

- Sagen kører pt hos advokaten 
- Der er indkaldt til skelforretning mandag d. 30. januar 

 
Skilte - Ole 

- Skilte ved rækkehusene vejhusnummerskilte  
- De er ankommet 
- Vi køber støbemix de kan sættes fast med 
- Vi spørger om der er nogen der vil hjælpe med at sætte dem op – Lærke laver seddel, Jan smider i postkas-

serne i områderne 
- Vi afventer et tidspunkt hvor jorden er blød og uden frost 

 
Rensning af 168 brønde – Ole 

- Vi sætter det igang 
 
Kontakt til arbejdsgruppen – vejbump projektet  

- Vi har fået svar fra den ene deltager i vejbump projektet. Der er ikke planer om at gøre mere ved projektet. 
- Vi gøre ikke mere 

 
Servicering af legepladsen 

- Bjarne arbejder på dokument til hjemmesiden 
 
Udlejning af hus til FORS 

- Input til ny kontrakt på leje af hus – vi arbejder videre med at få lavet et bud til kommunen 
- Kommunen har henvendt sig for at få godkendt at ligge rørene ned i vores jord. Før vi godkender vil vi: 

o Sikre fællesgennemgang med dokumentation inden det i gang sættes 
o Sikre at de ikke lukker begge skoleveje på samme tid 
o Sikre asfalt på hele Tingvej stykket 

- Vi godkender som udgangspunkt 
- Lærke går i dialog med kommunen 

 
3 Hjemmesiden 

Bjarne har lavet nyt layout 
Det er sat op så der kan indsamles emails 

- Vi opfordre igen folk til at tilmelde sig listen, så vi kan kommunikere med folk pr mail 
 

4 Henvendelser fra beboer 
- Opslag til hjemmeside om styr på hund + hundposer – vi laver et lille opslag hvor vi opfordre folk til at rydde op 
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efter sig selv og følge de regler der er for hunde 
- Resten er håndteret pr mail 

 
5 Lokalrådet 

- Næste møde er d. 19. januar – vi har opfordret til at en fra foreningen til at deltage, pt uden positive henvendel-
ser 

- Vi deltager ikke i mødet 
 

6 Bolig salg 
- Nr 7 er sat til salg 

 
7 Generalforsamling april 2023 

- Generalforsamling mandag d. 24. april kl 19-21 
- Gymnastiksalen er booket. 
- Der skal laves følgende: 

o Indkaldelse 
o Forslags skriv 
o Fuldmagt dokument 
o Skal vedtægter justeres? 

§ Max antal i bestyrelsen? Vi vurderer ikke det er relevant 
o Har vi forslag vi ønsker taget op 

§ Kontingent forøgelse på 4.000kr 
- Hvem genopstiller, hvem er på valg? 

o Ole genopstiller – for 1år 
o Jan genopstiller – for 1år 
o Kim genopstiller ikke 
o Lærke genopstiller ikke 

 
Regnskab 

- Ninna har lavet regnskabet for 2022 
- Vi gennemgik regnskabet 
- Regnskabet er sendt til revisor for godkendelse 

 
Budget  

- Ninna har lavet bud på budget for 2023 
- Vi gennemgik budgettet og tilpassede til hvad vi tror på er realistisk for året 

 
 

8 Eventuelt 
- Udbetaling af el-penge til hjertestarter beboer bliver sat i værk. 

o Der udbetales for et halvt år. 
- Er det rotter eller mosegrise der er ved søen?  

o Jan undersøger. Tager evt fat i kommunen og beder dem kigge på det. 
- Der forsvinder store sten ved drænet ved bolig  

o Jan tager fat i gartner 
o Minder samtidigt om at søjle-kirsebær træer mangler 

- Biler holder på vores græsarealer ved Tingvej 2a.  
o Vi laver skriv hvor vi beder dem parkere andet steds 

- Stille forslag om fælles service på Genvex anlæg.   
o Jan tager det op på FB og evt GF 

- L&R har været ude og klippe lidt træer og stamme træer op med pæle og stoppede op 
 

 Næste møde 
Datoer for kommende møder kl. 19-21 
 

- Mandag d. 13. februar 
- Mandag d. 13. marts 
- Mandag d. 17. april  
- Generalforsamling mandag d. 24. april 

 
 


