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Referat af bestyrelsesmøde 
 

Mødetidspunkt : Onsdag den 22. februar 2017 klokken 19:00  

Mødested  : Jacob Christian Hansen, Brådebæksvej 33D 

Sluttidspunkt :  

 

Navn Deltagende Ordstyrer Referent Hvornår 

Ariane Batchelor (AB) X X  25-05-2016 

30-11-2016 

Jacob Christian Hansen /JCH) X   30-03-2016 

22-02-2017 

Morten Kirkebæk (MK) X   29-06-2016 

25-01-2017 

Mark Petersen (MP) afbud   24-02-2016 

26-10-2016 

Henrik Fallentin (HF) X   31-08-2016 

Henrik Frank (FR) afbud   28-09-2016 

Torben Bang (TB) X    

     

Suppleanter     

Claus Permin (CP) X    

     

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. Underskrift  årsregnskab                                                                    GH 

      Årsregnskab og revisionsprotokol blev underskrevet 

 

5. Indkaldelse generalforsamling    GH 

      Indkaldelsen blev gennemgået med justeringer med hensyn til hvem der 

ønskede genvalg eller ej. 

 

6. Forslag og beretning generalforsamling   GH 

     GH samler de indkomne indlæg fra bestyrelsen og udfylder med  

økonomi, salg af Væverholm og generelt. JCH sender endelig udkast vedr. 

forslag fra bestyrelsen. 

 

7. Vejgennemgang, se mail fra Jacob   JCH 

      JCH har opmålt Brådebæksvej og indhentet priser dels til udvidelse med  

plastarmering, dels græsarmeringssten. Beregningerne indgår i bestyrelsens 

forslag på generalforsamlingen 

 

8. Dræn: Stakkeledet      GH/MK/TB 

      Servitutten er underskrevet af alle parter og sendt til advokaten for 

tinglysning. TB rekvirerer landinspektør til udfærdigelse af drænkort. 

 

9. ”kampagne oprydning”     alle 

        JCH + TB har haft møde med kommunen der tager sig af de grelle sager 
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10.  Fællesarealer 

      AB oplyste at legepladsudvalget er ved at barsle med et projekt. 

JCH køber bord/bænke sæt til fællesareal på Toftebjergvej 

 

11. Orientering og meddelelser fra administrator  GH 

      Herunder henvendelser til bestyrelsen 

       Ingen meddelelser 

 

12. Orientering og meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer 

      MK: Konto i Nykredit er oprettet, diverse dokumenter blev underskrevet. 

      TB; Henstillede til at beboerne parkerede inde på grunden og at børn og voksne bærer 

reflekser når de færdes på vejene 

 

13.  Næste møde:  29. marts aflyst, da der er generalforsamling dagen efter, mødet i 

april aftales efter generalforsamlingen.  
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