
 
 
 

Referat fra bestyrelsesmøde den 12.08.2016 
 
 
 

Tilstede: Villy, Niels, Brian, Ole og Sussi. 
    

 
1. Velkomst. 

Villy bød som sædvanligt velkommen og mødet gik i gang. 
 

2. Orientering/siden sidst. 
Villy har modtaget regnskab og rapporter vedr. vandanalyser, alt ok. 
Vedr. jorden ned til søen er der intet nyt. 
Som vedtaget på sidste Grundejermøde i april er der nu etableret et bålområde 
på fællesarealet mod syd, ned mod søen. 
 

3. Regnskab ved Ole. 
Ole orienterede om regnskabet. Vi har fået kontingent ind, alle har betalt. 
 
Regnskab vedr. fællesareal: prisen for stenmel, bænkesæt og grill blev 5415 kr. 
 

4. Arbejdsdag, planlægning m.m 
Indbydelserne udsendes i næste uge. (uge 33) 
Villy tager kontakt til Gunhild og Svend Åge om vi kan være i deres garage: 

          Bente, Dorte   og Sussi står for maden. 
Sussi  sørger for gave til Gunhild og Svend Åge. 
Dorthe B sørger for kød. 
Sussi sørger for rundstykker med div.  
Camilla og Bente køber ind til salat. 
Sussi sørger for drikkevarer og briketter til grillen. 
Villy sørger for grill. 
 
 
Arbejdsopgaver til dagen: 
Vejvedligehold  
Klipning af hegn langs stierne. 



Trimning af hegn ved udkørsel ( Rørbæksøvej) 
Rabatter ved Rørbækvej slåes med græstrimmer. 
Hundeposestativer flyttes. 
Lave brændeskjul. (Har snakket med Karsten, han står for projektet og køber 
ind.) 

          Madhold. 
           

 
5. Petanquebane. 

Per Hannerup har tilbudt at han med sin rendegraver vil grave ud til en 
petanquebane, hvis vi var interesseret. Det er vi og besluttede at det skulle 
være et projekt, som vi lavede næste forår. Så kan vi også lige vejre 
stemningen på Grundejerforeningsmødet. 
 

6. Fællesarealet. 
Forespørgsel om det nyetablerede grillområde bliver brugt. Og det må vi 
ligesom sige, at det ikke er meget, men det har også været en våd sommer og 
måske hvis vi får en petanquebane vil det måske også trække mere. 
 

7. Status på hjemmeside. 
Niels må meddele igen, at der ikke er sket noget på den front. Nu har vi sat 
deadline på og siden skal være etableret ved årets udgang. 

 
8. Dato for næste generalforsamling? 

Næste generalforsamling er fastsat til den 22. april og vi håber, at vi i lighed 
med de andre år kan holde det på Restaurant Rørbæk. 

   
9. Dato for næste bestyrelsesmøde? 

Næste bestyrelsesmøde er fastsat til den 3. marts hos Villy. 
 

10.  Evt.     
Intet under evt. 


