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NR Emne Ansvarlig Deadline 

1.  Nyt fra formanden: 
 Beboer havde meldt om defekt lys på en af stierne, 

dette er blevet anmeldt på kommunes hjemmeside 
 I henhold til nyt cirkulære, så betaler kommunen for 

udskiftning af alle lyskilder (pærer) 
 I aktuelle planer om udskiftning af lamper til led 

belysning, men når dette kommer skal det betales af 
vejfonden i de område som kommunen ikke betaler. 

 Erik har endelig modtaget forsikringsbetingelser og 
vil studere dem nærmere. 
  

Erik    

2.  Status fra kasseren: 
 Alt ser fint. 
 Rykker for manglende kontingent betaler har hjulpet, 

pt er der kun 2 der mangler. 
 

Birgitte  

3.  Lokal planer forpligtelser: 
Positiv møde med kommunen har skabt et godt overblik over 
forpligtelserne for de enkelte lokal planer. 
Gitte har lavet referat fra mødet med kommunen som er 
blevet delt rundt. 
Dette vil blive lagt på hjemmesiden sammen med 
oversigterne. 

Jens og Gitte  

4.  Græsslåning: 
Græsset er blevet klippet og nu kigges der fremad for næste 
år. 
Det blev aftalt at prøve at kombinere det snerydning og få en 
fælles aftale for de samlede opgaver med Boelsgaard. 
 

Jens  

5.  Vejfonde: 
 Hvordan får vi et overblik? 

Erik og Jimmy sætter sig sammen og laver overblikket og 
kontakter derefter igen advokaten. 
Fondene skal være klar til godkendelse til 
generalforsamlingen i April 

Erik , Jimmy  

6.  Domæne overdragelse: 
Da domænet som hoster vores hjemmeside er ejet af gl 
formand skal overdragelse ske snarest. Jimmy forbereder 
dokument og John skal få det underskrevet  

Jimmy, John  

7.  Legeplads: 
Erik har haft  kontakt til leverandøren af legeredskaberne og 
genemgang af redskaber færdiggjort om rapport er omdelt. 
Eventuelle fejl og mangler er udbedret i forbindelse med 
genemgang. 

Erik  
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Alt ok og ikke yderlig vil blive foretaget. 

8.  Bom / nøgle:  
Erik kontakter kommunen for at få en ekstra nøgle til 
bommene og finde ud af hvorfor bommen  ved stien langs 
skoven er lukket 

Erik  

9.  Forsikring: 
Det skal undersøges hvorledes vi er dækket i forbindelse 
med uheld efter der er foretaget snerydning, samt om det er 
muligt at lave en forsikring der dækker de områder ved vejen 
som kommunen ikke dækker f.eks. stikledning, dæksler og 
belægning. 

Erik  

10.  Hjemmesiden / Elektronisk nyheder: 
Godt i gang med at lægge dokumenter på hjemmesiden. 
Det skal undersøges om det er muligt at sende nyheder 
elektronisk, måske sende spørgeskema ud hvor man 
tilmelder sig papirformen, for at gøre information en hurtigere 
og nemmere tilgængeligt. 
Stadig udestående, men enighed om at det skal være klar til 
næste generalforsamling 

Jimmy  

11.  Næste bestyrelsemøder afholdes: 
  16 el 30 Januar hos Jens Sørensen kl  19:00 
  28 Februar hos Jimmy Merbt kl 19:00 

alle  

12.  Generalforsamling: 
Skal være enten d. 10 April eller 24 April 

  

13.  Tak til Gitte for god forplejning   

14.     

15.     

16.     

17.     

  
 


