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Referat af bestyrelsesmøde d. 22. september 2020 kl. 19 hos Jette, O-7. 
 
Deltagere: Formanden Morten, kasserer Jette, bestyrelsesmedlem Louise (referent), suppleant 
Flemming.  
 
Deltager ikke: Suppleant og referent Maria 
 

1. Godkendelse af dagsorden: 

Ingen bemærkninger.  

 

2. Status for køreplan for generalforsamling – bilag 1: 

Køreplan gennemgået og godkendt. Økonomi for indkøb gennemgået.  

Covid: 

Louise køber håndsprit. 

Jette medbringer handsker 

 

 Bestyrelsen mødes kl. 18 for at gøre klar. 

 

3. Endelig godkendelse af dagsorden til generalforsamlingen – bilag 2: 

Enkelte rettelser er lavet. Jette sender det nye ud. 

Regnskab kommer først i begyndelsen af oktober.  

Fordeling af økonomi (punkt 4 og 5) gennemgået. Der fordeles med 20% på foreningsregnskabet og 

80% på vedligeholdelsesregnskabet.  

 

Jette laver og fremlægger køreplan for budgettet for 2021 under punkt 4 og lægger dette op på 

hjemmesiden.  

 

Negativ rente skal betales til Danske Bank. Jette har noteret dette i den rigtige (nye) bilag, som 

sendes ud.  

 

Under punkt 5 blev ønske om den nye periode for opkrævning gennemgået. Jette retter beskrivelse 

for dette så betydningen fremhæves og gøres mere klar. Evt. beskrives noter om perioden i et nyt 

punkt som et underpunkt (5a). Dette punkt skal ikke være til afstemning.  

 

Morten retter henvendelse til HedeDanmark og spørger ind til den mindre forskel, der er på de 2 

tilbud på græsslåning.  

 

Indkommet forslag under punkt 6 gennemgået. Lone præsenterer dette for generalforsamlingen, 

og hvis der er opbakning for forslaget indsættes punktet i plejeplanen. Bestyrelsen er tilbageholden 

overfor brombær, og foreslår ”vild med vilje”. Jette laver stemmesedler til forslaget og tager med, 

hvis det bliver nødvendigt. 

 

Louise nævner under evt. omkring ”Nabohjælp" og hører til interessen for det. 
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4. Endelig godkendelse af budget for kontingent og vedligeholdelsesbidrag – se bilag 4 og 5: 

Gennemgået under punkt 3 

 

 

5. Siden sidst – herunder opfølgning på bestyrelsesmødet d. 11. august: 

Morten lægger sidste nye vedligeholdelsesplan op på hjemmesiden. 

Ellers ingen bemærkninger. 

 

6. Økonomi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

(En grundejer på Odinsvej er ikke medlem) 

Ingen bemærkninger 

 

7. Næste møde: 

Onsdag d. 4/11 kl. 19 hos Louise, T-30 

 

8. Evt.: 

Morten er blevet kontaktet af en grundejer med ønsket om at få fældet træer mod Skælskørvej. 

Grundejerforening - 2019/2020 

Dato Kt./Kasse Saldo 

15.09.20 Danske Bank forening 35.121,94 

15.09.20 Danske Bank - anden vedl. 121.997,82 

15.09.20 Kontant 130,00 

15.09.20 Saldo i alt 157.249,76 


