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Referat af bestyrelsesmøde 
 

Mødetidspunkt : Torsdag den 29. november 2018 klokken 19:00 

                                        

Mødested  : Kim,  Toftebjergvej 31A 

Sluttidspunkt :  

 

Navn Deltagende Ordstyrer Referent Hvornår 

Lars Høyer Holmqvist (LHH) X   21-03-2018 

30-08-2018 

Kim Damgaard (KD) X   29-11-2018 

Torben Bang (TB) X    

Mark Petersen (MP) Afbud   31-01-2018 

Michael Mottlau (MM) Afbud    

Christina Kloss (CK) Afbud   28-06-2018 

Christian Vorm (CV) X   20-09-2018 

     

Suppleanter     

     

Bente Thulin (BT) X   28-02-2018 

30-05-2018 

22-10-2018 

Gaurav Roy (GR)     

Administrator     

Grethe Hervard (GH) X  X - 

 

Agenda                                                                                                       Ansv. 

 

1. Valg af ordstyrer     GH 

2. Valg af referent     GH 

3. Underskrift af referat fra sidste møde 

       

4. Regnskab pr. 30.11.2018    GH 

      Regnskabet blev gennemgået, og med det overskud som det ser  

     ud p.t. overvejede bestyrelsen at nedsætte kontingentet i 2019 

     Betaling af legeplads på Toftebjergvej kan tages via rest af det beløb 

     Foreningen fik af Finansiel Stabilitet, fra udviklingspuljen og driftsregnskabet 

     Legeplads på Ubberød siden lægges ind i driftsregnskab for år 2019, det vil 

     Således ikke blive nødvendigt at benytte den lånemulighed fra asfaltering 

     Som blev givet på generalforsamling i 2018. 

 

5. Projekt legepladser     LHH/KD/BT 

      Legeplads  påToftebjergvej er bestil og legepladsen på Ubberødsiden er  

     ved at falde på plads, forventer at endelig aftale indgås i december måned. 

 

6. Projekt overvågning      CK 

      Udsat.                                    

 

7. Hjertestarter     BT  

      Sættes på Shell-tanken, BT ansøger 

  

8. Fremtidige referat grundet den nye databeskyttelseslov. GH 

      En sammenskrivning af sidste referat, uden nævnelse af andre medlemmer 

      eller adresser bortset fra bestyrelsen, blev godkendt til at lægge på hjemmesiden. 
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9. Orientering og meddelelser fra administrator  GH 

      Herunder henvendelser til bestyrelsen 

       Henvendelse fra Vingen vedr. kloakdæksel der er asfalteret til. Det er kommunens 

dæksel, så der skal rettes henvendelse til kommunen. 

 

Hæk mod Tranekærstien, GH har kontakt til ny ejers advokat. 

       

10. Orientering og meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer 

      BT har talt med Shell tanken vedr. brugsret til noget af deres areal ved udkørslen af 

Brådebæksvej, således at der kan komme både en højre og venstresvings bane, dette vi også 

gavne når de store biler skal svinge ud fra Shell-tanken. 

     TB Tinglysningen af Stakkeled-drænet er undervejs, Skel-sag på Toftebjergvej ligger hos 

kommunen, gartneren skal oprense grøft ved Tranekærstien 

 

 

11.  Næste møder: 31.01.2019 hos Mark og 21.02.19 hos Lars 
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