
 

Referat fra bestyrelsesmøde 
14. august 2012 kl. 20.00, Frugthegnet 27 

 
Tilstede: Nr.: 27, 36, 40  

Dagsorden 
1. Valg af referent 

Mette Vorre (Frugthegnet 27) 
 
2. Referat fra sidste møde 

Ingen kommentarer 
 

3. Løbende korrespondance/orientering 
Beplantning på den grønne sti: 
Niels har bedt kommunen om at få tilsendt en beplantningsplan, denne har Niels endnu ikke 
modtaget. Niels vil se, om den kommer, ellers vil han rykke for den. Det skal tjekkes hvor høj 
beplantningen – træerne – bliver.  
 
Information til medarbejdere pr. mail: 
Det vil være smart, hvis vi kan sende info m.m. pr. mail til alle. Det skal dog være sådan, at 
beboerne selv opdatere deres mailadresse på vores hjemmeside, så der ikke er noget, der skal 
vedligeholdes. Det skal kun være info, som kommer ud denne vej – vi kan f.eks. ikke sende 
indkaldelse ud til generalforsamling osv. på denne måde.  Niels prøver at tage fat i Rene 
(Webmaster) og snakke med ham om, hvorvidt det vurderes til at være en mulighed.  
 
Snefejning: 
Vi drøftede igen, hvorvidt det kan være en god ide med en ekstern leverandør på fejning af sne 
på fortove. Hvis vi skal gøre dette, skal vi tage stilling til, om vi skal have et vejlaug, ændre 
formålsparagraffen, eller hvordan vi vil løse administrationen omkring en sådan ordning. 
Holdningen i bestyrelsen er, at det vil være bedst at få udvidet formålsparagrafen i vedtægterne, 
så det kan inkludere snefejningen m.m. Mette undersøger, om det er muligt at finde eksempler 
på formuleringer m.m.  Vi tager punktet med på næste bestyrelsesmøde og snakker den videre 
proces. 

 
4. Byggesager 

Ikke  noget nyt 
 
5. Økonomi 

Vi snakkede om, at det kunne være en god ide at inkludere et punkt, der hedder  ’advokat 
omkostninger’ på f.eks. DKK 2.000, som bestyrelsen kan bruge til ekstern juridisk assistance 
eller alternativt et, der hedder ’ekstraordinære omkostninger’ på DKK 10.000, som bestyrelsen 
kan bruge til f.eks. udskiftning af telte, reparation af snefejemaskine  eller advokat bistand, hvis 
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det bliver nødvendigt m.m. Dette punkt skal vi have med på næste generalforsamling – under 
budgettet – så det kan besluttes, om vi skal udvide budgettet med dette.  
 
Der er stadig en enkelt husstand, som mangler at betale kontingent.  
 
Grill – vi skal have afsat penge i budgettet til næste år til, at vi kan købe en ny grill. Det skal 
undersøges, hvad de ca. koster. Nicolai undersøger dette.  

 
6. Huse til salg, beboervelkomst 

Nr. 20 skal have beboervelkomst 
 
7. Eventuelt 

Næste bestyrelsesmøde vil vi informere de nye medlemmer i bestyrelsen om historikken 
omkring vejbump m.m.  
 
Eksisterende vejbump ved den grønne sti er for højt, biler skraber ofte på. Det er kommunens 
pligt at sikre, at det har den rigtige højde. Vi skal tage fat i kommunen og informere dem om, at 
dette er et problem. Niels tager fat i dem og spørger i den forbindelse også om, hvornår det er, at 
der vejsyn, hvad proceduren er for det m.m.  

 
8. Næste bestyrelsesmøde 

Hos Nicolai (FH 40), Mandag 22 oktober kl. 20:00 
 

 
 


