
Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 14. august 2018 
 
Til stede 
Torben, Jørgen, Lise, Mette, Charlotte og Anne-Dorthe 
 
Pkt. 1 – Valg af mødeleder  
Torben blev valgt til mødeleder. 
 
Pkt. 2 – Godkendelse af dagsorden  
Den udsendte dagsorden blev godkendt med mindre justeringer. 
 
Pkt. 3 – Status vedr. GEF 
Kassereren orienterede om status og fremlagde saldobalance.  
 
Pkt. 4 – Fællesmødedagsorden 
Lise fremlagde udkast til dagsorden for fællesmødet den 20.8, der blev godkendt med mindre 
justeringer. Anne-Dorthe finder ordstyrer til fællesmødet. 
 
Pkt. 5 – Nyt fra bestyrelsesmedlemmer 
Mette ønsker at få vindmåler sat op på grisehuset (har fået en sådan i gave) og spurgte, om det 
skulle godkendes af fællesmødet. Det mente bestyrelsen ikke, men derimod at det var en opgave, 
Jørgen skulle give videre til vedligeholdelsesudvalget. 
Vi drøftede, hvordan vi bedst kan navngive bakke-mails for de nye beboere på gården, så de bliver 
mere tidssvarende end hus26a og hus 26c. Vi enedes om hus26stuen og hus26-1. Det bliver et 
ekstra stykke arbejde for Mette mht  at ændre navnene i bogholderiet, men forhåbentlig bliver det 
langtidsholdbart. 
 
Pkt. 6 – Status for svelleprojektet 
Grusstien er endnu ikke færdiggjort. Jordvolden er tæt på at være færdig. Vi og/eller forhåbentlig 
Flemming giver en grundig orientering herom på fællesmødet. 
 
Pkt. 7 – Status jordvarme 
Energnisterne kommer med status på fællesmødet. 
 
Pkt. 8 – Forespørgsel fra Henrik og Maria  
Henrik og Maria har forespurgt om, hvordan de skal forholde sig til GEF, madordning, rengøring og 
arbejdsweekends, så længe de bor i København. Da de har overtaget lejligheden på gården den 
1.7 skal de betale GEF og forbrugsafgifter, men bestyrelsen vil lade det være op til Henrik og 
Maria, hvor meget de ellers vil bidrage til fællesskabet, indtil de endelig flytter ind. 
 
Pkt. 9 – Fællesområder i relation til stræde v/Jørgen 
Jørgen vil komme med et oplæg. 
 
Pkt. 10 – Nabobebyggelsens færdiggørelse bl.a. mht. stiføring v/Jørgen 
Jørgen vil gerne være kontaktperson til nabobebyggelsen og kommunen mht  
færdiggørelse af sti. Torben tager fat i BOAX mht ituslået lampe, ødelagt asfalt ved vores 
indkørsel, reparation af det røde vejstykke, vejen generelt samt manglende skilt, hvor der står 
Bakken. 
 
Pkt. 11 – Velkomstfamilie til Ditte og Christian 



VI foreslår hus 6 og hus 17. 
 
Pkt. 12 – Evt. 
Charlotte mangler stadig at underskrive et skøde digitalt, og Anne-Dorthe har også haft problemer. 
Charlotte spørger Arne, om han tager hånd om problemet. 
 
 
Referent: Lise 
 
Næste bestyrelsesmøde: tirsdag den 11. september 2018 kl. 20.00. 


