
 

Referat fra bestyrelsesmøde den 09.03.2018 

                           (hos Niels) 

 
Tilstede: Villy, Ole, Niels, Karsten Boldt og Sussi. 

 
 

 
1. Velkomst ved Villy. 

 

2. Orientering/siden sidst. 

Brian er flyttet til Kina og Karsten Boldt er indtrådt i bestyrelsen. Karsten har 
været suppleant i 10 år. 
En postkasse blev sprængt i stykker nytårsaften. Villy sørger for udskiftning. 
 
3. Regnskab 2017. 

Ole gennemgik regnskabet, fint resultat. Regnskabet godkendt. 
 
4. Oplæg til budget 2018. 

Ole fremlagde budget for 2018, alle var enige om at sætte beløbet til 
vejvedligeholdelse op, vejene er meget medtagne efter al den regn i 2017 og der 
har været meget kørsel, da mange huse har haft stor udlejning. 
 

5. Opdatering af hjemmesiden. 

Niels har købt en manual, som han er i gang med, så vi kan få hjemmesiden op at 
køre igen. Nogle ting er i gang igen. 
Villy bad inderligt til at det punkt ikke kom på dagsordnen mere, at NU skal siden 
op at køre. Og foreslog Niels, at han evt. købte hjælp. 
 

6. Generalforsamling. 

Vi besluttede at fastsætte datoen til GF næste år, altså 2019, den 27.04. 
Indkaldelse sendes senest den 21. marts og sidste tilmelding den 10. april. 
( Niels laver stemmesedler)   



 
 

Dagsorden:  

• Velkomst 

• Valg af dirigent. (Forslag Niels) 

• Valg af referent.  

• Valg af stemmetæller. 

• Formandsberetning. 

• Regnskab, budget. 

• Orientering om evt. jordkøb 

• Indkomne forslag. 

• Valg af medlemmer til bestyrelsen (Ole Pedersen) modtager genvalg. (Brian 
Christensen) modtager ikke genvalg. (Karsten Boldt) modtager genvalg.                        

• Valg af revisor ( Anna Lage ) modtager genvalg. 

• Valg af suppleanter.  

• Aktiviteter/arrangementer. 

• Evt. 
   

7. Fastsættelse af arbejdsdag. 

Arbejdsdagen i år bliver den 1.september kl.10. Håber vejret er godt og at vi kan 
være ude ligesom sidste år. 
 

8. Næste møde? 

Konstituering umiddelbart efter generalforsamling. 
Næste bestyrelsesmøde den 17. august  kl.19 hos Sussi. 

 
10. Evt. 

På arbejdsdagen flytter vi postkasserne til modsat side af vejen, håber det kan give 
læ og mindske problemer med regn og derved våd post. 
Vedr. hjertestarter. Ole og Sussi har tjekket hjertestarter. Batterierne gælder indtil 
marts 2023. 
 


