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Referat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Til mødet var der udsendt følgende dagsorden: 
 
1) Godkendelse af dagsorden 

2) Godkendelse af sidste mødereferat 

3) Orientering fra kassereren 

a. Budget 2013 / Regnskab  

4) Grønne områder 

a. Kontrakt med ”Den Gamle Gartners Datter” 

b. Klipning af læhegn mellem sportsplads og BoCenteret 

5) Veje/stier/skilte 

a. Evaluering af fodhegn ved cykeloverkørsler  

b. Opfølgning på sugning af kloakker 

c. Hundeposer 

6) Snerydning 

a. Evaluering af snerydning 

b. Fejning af veje  

7) Generalforsamling 2013 

a. Praktiske opgaver 

b. Kandidat til bestyrelsen 

 

Møde den: 4.februar 2013 

Afholdt hos: Mads 

Til stede: Mads, Peter, Pia, Helle, Christina og Jørgen 

Afbud: - 

Referent: Jørgen 
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8) Kommende møder 

9) Eventuelt 

a. Opdatering af billeder på hjemmesiden 

b. Tinglysning af grønne arealer 

 

Ad. 1 Godkendelse af dagsorden 

Dagsordnen blev godkendt 

 

Ad. 2 Godkendelse af sidste mødereferat 

Referatet blev godkendt. 

 

Ad. 3 Orientering fra kassereren 

Helle fremlagde det nuværende regnskab. Sammen med dette blev det endelige budget 
for 2013 gennemgået. Budgettet er lagt efter samme kontingent som i år, hvilket vil sige at 
der ikke vil blive stillet forslag om kontingentforhøjelse. 

 

Ad. 4 Grønne områder 

Kontrakt med ”Den Gamle Gartners Datter” 

Christina har modtaget den endelige kontrakt fra ”Den Gamle Gartners Datter”. 

Kontrakten var som forventet og vil blive underskrevet snarest. 

 

Klipning af læhegn mellem sportsplads og BoCenteret 

Pia har snakket med kommunen, men har nu fået en ny kontaktperson som endnu ikke er 
sat ind i problemstillingen.  

 
 

Ad. 5 Veje/stier/skilte 

Evaluering af fodhegn ved cykeloverkørsler 

Fodhegnet ser fint ud og arbejdet er blevet udført som aftalt og til den aftalte pris. Dog kan 
det med fordel forlænges et par meter på den ene side. Pia bestiller forlængelse. 
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Opfølgning på sugning af kloakker 

Kloakkerne ved bunden af Skolestien er blevet suget, men der er lidt tvivl om hvor mange 
kloakker der er blevet renset. Mads tjekker op på dette. 

 

Hundeposer 

De tre hundepose stativer er pillet ned.  

 

Ad. 6 Snerydning 

Evaluering af snerydning 

Der er blevet ryddet som aftalt, men de tilsendte regninger har virket voldsomme. 
Bestyrelsen vil prøve at holde øje med det faktiske tidsforbrug i den kommende tid. 

 

Fejning af veje 

Peter bestiller fejning af vejene i starten af april. 

 

Ad. 7 Generalforsamling 2013 

Praktiske opgaver 

Generalforsamlingen 2013 er fastsat til d. 10. april 2013.  

Mads laver beretning og sørger for projektor. 

Jørgen laver indbydelse, opdatere bestyrelses skiltene og bestiller Bocenterets lokale. 

 

Kandidat til bestyrelsen 

Da Helle ikke ønsker at genopstille skal der findes et nyt medlem til bestyrelsen. Der har 
været kontakt med en beboer i området som gerne vil opstille som kandidat til 
generalforsamlingen.  

 

Ad. 8 Kommende møder 

Mandag d. 4. marts 2013 kl. 19.30 hos Christina. 

 

Ad. 9 Eventuelt 

Opdatering af billeder på hjemmesiden  

Mads har fundet en masse billeder som Jørgen lægger på hjemmesiden. 
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Tingslysning af grønne arealer  

Mads har hentet de to akter som Tinglysningskontoret har liggende vedr. området. Mads 
prøver at få et overblik over de 118 siders akter. 


