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25. juni 2003 

Referat af bestyrelsesmøde den 17. juni 2003 hos Lone 
 
Fraværende: ingen 
 
Følgende dagsorden blev godkendt: 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Konstituering 
3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
4. Opfølgning på generalforsamlingen 
5. Fejning / grønne områder 
6. Sommerfrokost 
7. Eventuelt 

 
Ad. 1 Godkendelse af dagsorden 
Til den fremsendte dagsorden blev tilføjet nyt punkt 3 som angivet ovenfor, hvorefter 
dagsordenen blev godkendt. 
 
Ad. 2 Konstituering 
På grund af manglende kreativitet blandt bestyrelsesmedlemmerne blev bestyrelsen ikke 
overraskende konstitueret således: 
 
Formand: Steen Nielsen 
Kasserer: Lone Ahrenfeldt 
Sekretær: Ole Christensen 
Bestyrelsesmedlem: Anders Riis Espersen (ansvar for grønne områder) 
Bestyrelsesmedlem: Bent Cramer (ansvar for veje/stier, bomme) 
Bestyrelsesmedlem: Erik Stigsberg 
 
Ad. 3 Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
Referat af mødet den 28. april 2003 blev godkendt. 
 
Ad. 4 Opfølgning på generalforsamlingen 
Referatet blev grundigt gennemgået og tilrettet. Inden kopiering bliver det tilrettede referat 
rundsendt til bestyrelsen til endelig godkendelse. Det blev under dette punkt aftalt, at Ole 
sørger for tilbud på kopieringsopgaven af i alt 280 sæt. 
 
Bomme 
Som opfølgning på de på generalforsamlingen nævnte emner foreslog Bent at Århus 
Kommune inviteres til et møde, for at afgøre om bommene ved ældreboligerne må stå åbne 
eller ej. Århus Kommune kan eventuelt overtales til at opsætte ekstra skilte med hensyn til 
indkørselsforholdene, hvis det af Århus Kommune godkendes, at af- og påsætning af 
beboerne til Ældreboligerne er tilladeligt. 
Det blev aftalt, at Erik tager kontakt til Århus Kommune, da Ældreboligerne skal have 
etableret en tilkørselsvej. Samtidig medtages emnet omkring den uheldigt anlagte opkørsel 
fra Tingskov Allé. 
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Investering af vejfondens midler 
Som det kom frem på generalforsamlingen bliver overskuddet for 2002 henført til Vejfonden, 
således at saldoen pt. udgør ca. 325.000 kr.. Disse skal snarest investeres i henhold til 
beslutningen på generalforsamlingen. 
Det blev aftalt, at Lone kontakter Danske Bank for investering i 5-årige Statsobligationer. 
 
Vedtægtsændringer 
Det blev aftalt, at bestyrelsen til næste års generalforsamling stiller forslag om vedtægtsændring, 
således, at fristen for indsendelse af forslag til behandling på generalforsamlingen skal være 15. 
april. Således vil samtlige forslag kunne medsendes indkaldelsen. 
Det blev aftalt, at Steen udfærdiger udkast til ændring af vedtægterne. 
 
Hunde 
Bestyrelsen er indstillet på at behandle forslag om opstilling af stativer med poser til hunde-høm-
høm’er. Punktet medtages på næste bestyrelsesmøde. Under dette emne blev det aftalt, at Bent 
tager kontakt til Østergaard Dyreforretning, for at høre om et eventuelt sponsorat til udlevering af 
hundeposer, hundekiks og en opfordring til at benytte begge dele sammen med de i området 
opstillede affaldsstativer. 
 
Vandbrønd 
Steen tager igen kontakt til Arnold (foreningens tidligere formand) for at få udleveret de 
nødvendige detaljerede dokumenter i sagen 
 
Ad. 5 Fejning / grønne områder 
Fejning 
Anders tager kontakt til NCC m.fl. for at forhandle en aftale på plads om fejning/sugning af veje og 
stier. 
Grønne områder 
Bestyrelsen er enige om at PG-naturpleje gør et rigtigt flot stykke arbejde med at vedligeholde de 
grønne områder. Det blev af Anders oplyst, at kantsten langs stamveje er sprøjtet mod ukrudt. 
Stikveje efterfølger. 
 
Klipning af hække/budskads er ikke med i den eksisterende aftale med PG-naturpleje, hvorfor 
bestyrelsen godkendte et overslag på ca. 10.000 kr. for denne opgave. Anders sørger for det 
videre fornødne med PG-naturpleje. 
 
Ad. 6 Sommerfrokost 
Der var enighed i bestyrelsen om ikke kun at mødes selskabeligt om vinteren. Det blev aftalt at 
afholde en sommerfrokost den 16. august 2003 i Ældreboligernes fælleshus. Hvem der medbringer 
hvad og hvor meget blev fordelt. Steen udsender mail herom til bestyrelsen. 
 
Ad. 7 Eventuelt 
Refleksbånd 
Anders og Bent har ingen endelig afklaring vedrørende dette punkt. 
 
Næste bestyrelsesmøde afholdes før sommerfrokosten den 16. august 2003. 
 
Ole Christensen 
referent 


