
 
 
 

Referat fra bestyrelsesmøde den 21.08.2017 
 
 
 

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

    
 

1. Velkomst. 
Villy bød som sædvanligt velkommen og mødet gik i gang. 
 

2. Orientering/siden sidst. 
Vi har siden sidst fået udvidet fællesarealet med en petanquebane. 
Vi har ved gangstien ud mod Hedegårdvej fået opsat to sten, så man ikke kan 
køre ned til bålstedet. 
Villy synes, vi skal undersøge om der kan tilbydes fibernet til 
sommerhusområdet. I øjeblikket er de ved at nedgrave til gården som ligger 
nabo til området. Brian undersøger om det er en mulighed. (Altibox) 
 

3. Regnskab ved Ole. 
Ole orienterede om regnskabet. Vi har fået kontingent ind, alle har betalt. 
Aftaler at vi slår vores tre konti sammen. 
Vi er i bestyrelsen enige om, at vi optager nye medlemmer i 
Grundejerforeningen uden at skele til hvad der står på kontoen. 
 

4. Orientering omkring jordhandel, drøftelse af evt. andre muligheder. 
Køb af jordstykket ned mod søen kan ikke lade sig gøre, da Per Hannerup ikke 
kan få tilladelse til at ophæve landbrugspligten og at vi som Grundejerforening 
så ikke kan købe landbrugspligtig jord. 
Vi diskuterede om der var alternative muligheder evt. lave en lejeaftale. 
Villy vil undersøge regler herfor. 

 
 

5. Arbejdsdag, planlægning m.m 
Indbydelserne udsendes i denne uge. (uge 34) 
Vi forventer godt vejr og regner med at vi kan være ved bålstedet. 
Vi mødes kl. 10 til fælles kaffe. 



 
Sussi sørger for alt til morgenmaden og drikkevarer. 
Villy/Dorte sørger for kød m.m. til frokost. Har besluttet at bestille hos 
Brugsen i Nr. Snede. 

 
 

    
Arbejdsopgaver til dagen: 
Vejvedligehold  
Klipning af hegn langs stierne. 
Klipning af hegn langs indkørslen. 
Rabatter ved Rørbækvej slåes med græstrimmer. 

          Madhold. 
           

 

6. Status på hjemmeside? 
Niels arbejder videre på sagen. Skal have lagt referater ind m.m. 

 
 

7. Dato for næste generalforsamling? 
Næste generalforsamling er fastsat til den 14. april, datoen blev allerede fastsat 
på generalforsamlingen i april 

   
8. Dato for næste bestyrelsesmøde? 

Næste bestyrelsesmøde er fastsat til den 9. marts hos Niels. 
 

9.  Evt.     
Intet under evt. 


