
    Referart af bestyrelsesmøde D. 17.06.13 
 

Til stede: 

Michelle Nexø, Lars Winther, Steen Nielsen, Jonna Jensen & Jesper Nexø 

Fraværende: 

Charlotte Nord & Jan Herforth 

1. Velkommen Steen bød velkommen til de fremmødte. 

2. Godkendelse af mødereferat 04-02-
2013 

Ikke tilstede. 

3. Godkendelse af mødereferat 15-04-
2013 

Referatet godkendes af de tilstedeværende 
bestyrelsesmedlemmer. 

4. Valg af referant Jesper valgt for dette møde. 

5. Formandens beretning Intet at berette. 

6. Kassererns  beretning Ikke til stede. 

7. Status på “opgaver I foråret” 

 Jonna – Skilte om 30 Km/t 

 Lars & Steen – Gule striber på 
stamvejen 

 Lotte – Mail til ejere af 
tomme grunde 

 Jesper – Priser på 
græsslåning 

 Vejudvalget – Opsætning af 
info skab 

  Steen – Kontakt til 
kommunen vedr. fællesareal 

 Lars & Steen – 
Bestyrelsesforsikring 

 

 Der arbejdes på sagen 

 Der arbejdes på sagen 

 Ikke til stede 

 Priserne er uændret siden sidste 
års tilbud fra Claus. Steen mailer 
tilbudet til bestyrelsen. 

 Opsætning af info skab planlagt til 
D. 24.06.2013 kl. 19.00. 

 Der arbejdes på sagen. 

 Der arbejdes på sagen, Tilbudet 
nærlæses og godkendes v. Steen & 
Lars. 

8. Jonna & Lars – Info om nyt 
postnummer 

Steen arrangerer et møde med borgerforeningens 
bestyrelse for videre udvikling af idéen .  

9. Nyt fra kommunen vedr. vedtægter, 
overdragelse af veje m.m. 

Der udarbejdes et brev til kommunen hvor vi 
fralægger os ethvert ansvar for vejene. 

10. Bestyrelsesmedlemmernes mening 
om hvem gør hvad 

Punktet genoptages ved næste møde. 

11. Ordensregler/sanktioner Ordensreglerne blev diskuteret, og der var enighed 
om at tage bedst muligt hensyn til hinanden. 

12. Næste møde Mandag D. 19.08.2013 kl. 19.00 i nr. 46 hos 
Michelle 

13. Eventuelt Der henstilles til at referenten er bedre til at få 
sendt referatet ud inden for de vedtaget 14 dage 
efter afholdt møde. 

 



    Referart af bestyrelsesmøde D. 17.06.13 
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Formand    Kasserer 
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Referent    Bestyrelsesmedlem 1 

 

 

 

 

-------------------------------------------- 

Bestyrelsesmedlem 2 


