
Referat	  IS-‐møde	  

1) Christian	  hus	  6	  er	  valgt	  til	  ordstyrer.	  Der	  er	  17	  huse	  tilstede	  inklusiv	  fuldmagter,	  dvs	  vi	  er	  
beslutningsdygtige	  (Følgende	  huse:	  	  Hus	  21,11,2,5,10,18,12,15,23,17,8,25,24,14,13,7,19,22)	  

2) Hus	  15	  tager	  referat.	  	  
3) Dagsorden	  er	  godkendt.	  
4) Punkter	  til	  beslutning	  

A) Udbetaling	  af	  refusion	  til	  dækning	  af	  skattebetaling	  ifb	  med	  gårdsalg.	  Forslag:	  Den	  reelle	  udgift	  
til	  skat	  bliver	  større	  ved	  gårdsalg	  beregnet	  på	  baggrund	  af	  hus	  19,	  end	  tidligere	  antaget,	  
udregnet	  ved	  deres	  revisor	  (i	  alt	  21.083	  kr).	  
Derfor	  foreslås	  at	  vi	  udbetaler	  dette	  beløb	  til	  hver	  IS	  andel.	  Dette	  blev	  vedtaget.	  

B) Forslag:	  Beløbet	  udbetales	  når	  gården	  er	  solgt.	  Dette	  blev	  vedtaget.	  
C) Forslag:	  Hvis	  der	  er	  nogen	  som	  ikke	  har	  beløbet	  kan	  der	  lånes	  ved	  IS	  indtil	  refusionen.	  Dette	  

blev	  vedtaget.	  	  
5) Evt.	  Intet.	  	  

	  

Referat	  Fællesmøde	  

1) Vi	  mangler	  stadig	  tilbud	  fra	  anlægsgartner	  ifb.	  med	  jordarbejde	  i	  nordenden/trappe.	  
Hanne	  (Hus	  12):	  spørger	  til	  at	  få	  indhentet	  tilbud	  på	  mulig	  asfaltering	  af	  stien	  ned	  til	  Holgers	  Huse.	  	  
Der	  diskuteres	  hvorvidt	  der	  skal	  være	  asfalt	  på	  stien!	  Der	  er	  enighed	  om	  at	  den	  nuværende	  sti	  er	  
for	  ringe.	  Vi	  beslutter	  at	  vi	  vil	  afvente	  tilbud	  fra	  anlægsgartner	  og	  evt	  en	  ny	  grusstis	  kvalitet	  og	  
beskaffenhed	  inden	  vi	  overvejer	  forslag	  om	  en	  asfaltering.	  	  	  	  
	  

2) Evt.	  	  
Det	  foreslås	  at	  der	  indkøbes	  gave	  til	  Landsbyen	  ifb	  med	  deres	  fødselsdag!	  Hanne	  og	  Charlotte	  
indkøber	  to	  træer	  (muligvis	  blommetræer).	  Dette	  blev	  vedtaget.	  Landsbyens	  fødselsdag	  er	  lørdag	  
den	  9/6	  -‐	  vi	  går	  derned	  i	  samlet	  flok	  kl	  14:30	  og	  Charlotte	  hænger	  en	  seddel	  op	  på	  
opslagstavlen	  	  man	  kan	  skrive	  sig	  uforpligtende	  på.	  	  
	  
Husk:	  at	  lægge	  fjernbetjeninger	  tilbage	  på	  deres	  plads	  når	  de	  har	  været	  benyttet!	  	  
Husk:	  at	  rengør	  opvaskemaskinen	  efter	  brug!	  	  
Husk:	  at	  sikkerhedsbøjler	  til	  stilladset	  skal	  placeres	  i	  sidevangerne	  på	  stilladset!	  	  	  	  	  

	  

Mikkel,	  hus	  	  15	  	  

	  	  

	  


