
 

Referat af bestyrelsesmøde den 18. november 2014 
 

Til stede var: Ken, Jesper, Jonna, Lars Nicoline 

Fraværende var: Lotte og Michelle 

 

Velkommen Formanden Jesper bød velkommen 
 

Godkendelse af mødereferat Godkendt 
 

Valg af referent Lars Winther blev valgt. 
 

Nyt fra formanden Formanden har modtaget brev fra Bodil nr. 7, hvor hun forespørger om 
stikvejen til marken. Efter diverse korrespondance mellem Bodil og 
kommunen, har bestyrelsen valgt at bede kommunen om agtindsigt i 
sagen om overdragelse af området. Vi må efterfølgende tage stilling til 
hvad der skal ske, når vi modtager materiale derfra. 
 Med hensyn til græsslåning af fællesarealet, har bestyrelsen sendt 
kommunen en regning på de udgifter vi har haft indtil nu. 
 

Nyt fra kasseren Nets (PBS) har meddelt at gebyret for papirindbetalingskort forhøjes på 
grund af stigninger hos Post Danmark. Kassereren opfordre endnu en 
gang alle til at tilmelde sig vores BS ordning. I dag er der kun 28 
tilmeldte, og det betyder at 37 får tilsendt papirindbetalingskort som 
med de nye takster koster 6,87 stykket.  
Jeg vil lave en elektronisk tilmelding på vores hjemmeside, det betyder 
at du kun skal indtaste dit husnummer – bankens reg.nr. og 
kontonummer og dit cpr-nr./CVR-nr. Jeg melder ud når 
tilmeldingsformularen er klar. Al indtastning foregår direkte til Nets 
med fyld kryptering og beskyttelse. 
 

Entreprenør Vi har fået tilbud fra 2 firmaer, hvor Klaus, som vi bruger nu, var det 
billigste. Bestyrelsen besluttede at beholde Klaus til snerydningen, og vil 
forsøger at finde en anden til græsslåningen i foråret. Dette afhænger 
selvfølgelig af om kommunen vælger at slå det selv. 
 

Næste møde Fastsættes når vi modtager papirer fra kommunen. 
 

Eventuelt Bestyrelsen diskuterede igen ”fælleshuset for Havnsø”, man vil forsøge 
at tage det op på Borgerforeningen/kulturforeningens 
generalforsamling søndag den 24. november.  
 

 
  



 
 
 
 
_____________________________ _____________________________ 
Jesper Nexø, Formand Lars Winther, Kasserer 
 
 
 
 
_____________________________ _____________________________ 
Michelle Nexø, Sekretær Charlotte Nord, best. medlem 1 
 
 
 
 
_____________________________  
Jonna Jensen, best. Medlem 2 


