
Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 21. november 2017 
 
Til stede 
Ole, Lise, Mette, Sara, Charlotte og Anne-Dorthe (kom senere) 
 
Pkt. 1 – Valg af mødeleder  
Ole blev valgt til mødeleder. 
 
Pkt. 2 – Godkendelse af dagsorden  
Den udsendte dagsorden blev godkendt med mindre justeringer. 
 
Pkt. 3 – Status vedr. GEF og husleje 
Kassereren orienterede om status. Vi gennemgik budget og forbrug, men pga. gårdsalget har vi 
endnu ikke det fulde overblik. 
 
Pkt. 4 – ”Skyldnere” vedr. arbejdsdage, jf. opgørelse fra vedligeholdelsesgruppen 
Bestyrelsen foreslår, at vedligeholdelsesgruppen retter direkte henvendelse til ”skyldnerne” om, 
hvor mange dage de mangler at levere og giver dem en liste over uløste opgaver og en tidsramme 
inden for hvilken de skal løses. Bofællerne skal melde tilbage til vedligeholdelsesgruppen om, 
hvilken opgave de påtager sig og hvornår. 
 
Pkt. 5 – Varmesituationen i skurene 
I forbindelse med eludfaldet gik to fyr (det ene i fælleshuset), og to af vores styrebokser blev brugt. 
Vi har nu kun en styreboks tilbage.  
Vi hilser Arnes forslag velkommen. 
 
Pkt. 6 – Evt. henvendelse om erstatning til fra naboen  
Ifølge Jacob og Mette har naboen evt. fældet træer på vores grund, men vi skal lige være helt sikre 
på, hvor vores skel ligger. Tjekkes af Mette og Jacob med assistance fra Flemming, 
Ole kontakter bygherren og beder dem om at retablere vejbelysningen. 
 
Pkt. 7 – Henvendelse til kommunen om dræn og vejvedligehold af vejen ned mod landsbyen  
Ole har kontaktet kommunen, som sagde, at vejvedligehold af vejen er op til de berørte 
grundejerforeningen. 
 
Pkt. 8 – Foreløbig belysning ved den nye sti ud for hus 16 og 17. 
Vi bevilger 1000 kr. til formålet . Lene er tovholder. 
 
Pkt. 9 – Dagsorden til fællesmødet den 30. november]) 
Lise fremlagde udkast til dagsorden for det kommende fællesmøde, der blev godkendt med mindre 
justeringer. 
 
Pkt. 10 – Nyt fra Ole 
Ole fortalte, at Mik havde gjort ham opmærksom på, at der manglede lys i depotrummet, som 
gårdens beboere disponerer over. Ole mente, at det skulle selvfølgelig laves på bofællesskabets 
regning. Der var ikke enighed herom blandt de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Man 
mente bl.a. at det var købt som beset, og man diskuterede, om det var bofællesskabets ansvar. 



Ole ville tale med Mik. [Senere tog bestyrelsen det op til fornyet overvejelse og bl.a. under 
påvirkning af Miks argumentation og på baggrund af et par misforståelser vedtog bestyrelsen at 
imødekomme Miks ønske.] 
 
Pkt. 11 – Evt. 
Vi bevilger 500 kr. til nye arkivreoler i kælderen. 
 
 
Referent: Lise 
 
Næste bestyrelsesmøde: tirsdag den 9. januar 2018 kl. 20.00. 


