
Referat af Fællesmøde tirsdag den 18. juni 2019 kl. 20.00  

Deltagere: hus13/Lisbeth/Erik, hus2/Peter, hus10/Torben, hus 25/Jacob, hus 4/Dan/Lotte, hus 

11/Mik, hus8/Kim, hus 24/Mette, hus 16/Flemming, hus 21/Christian 

1. Valg af ordstyrer:  

Dan hus 4 

2. Referent og tonemestre:  

Hus 6/tonemester Lotte hus 4 

3. Godkendelse af dagsorden: 

 Godkendt – punkt 6 udskudt til næste møde 

4. Godkendelse af referat – ingen kommentarer 

Godkendelse af referat af fællesmødet mandag den 20. maj (se s. 3-4).  

5.  Punkter til beslutning: 

5.a Mik fremlagde ny skrivelse vedrørerende interressegrupper. Eneste kommentar var at af 
de enkelte grupper ikke obligatoriske behøver at lave regnskab. Dette blev godkendt. 

5.b Asfaldt v hus 3. Der ønskes at fjerne asfalt og erstattes af brosten ved udvoksningen ved 
hus 3. Såfremt jordvarmeprojektet bryder asfalten op skal den ikke genetableres. Dette blev 
godkendt. 

6.  Punkter til debat  Forslag til igangsættelse af plan for udskiftning af plantekasser v. 
Udskudt 

7. Jordvarmegruppe: pr + politisk velvilje à pr plan. Mik gennemgår de forskellige 
initiativer som sættes i gang for at brede det gode budskab. Budskabet skal både 
ramme amtsavisen og også gerne TV2 for at profilere sig overfor nye bofæller. Mik 



foreslår at vi også inviterer naboer mv. til fejring af indvielse af jordvarme. Kim siger vi 
skal huske at få dem TV2 op og få taget nogen gode billeder af processen. Eva 
påpeger at det skal være muligt at melde fra således at man eller ens børn ikke bliver 
filmet.  
 

8. Eventuelt  
ERIK – er der taget initiativ til at opsge gas abbonoment. Bestyrelsen siger ja.  
ERIK Kan man sælger vores reservedele til gasfyr som ligger i kælderen? Bestyrelsen 
vil undersøge det. 
METTE – husk at bruge hele avis containeren så den ikke stopper 
METTE – Vimpel til flaget skal gerne erstattes enten af en vimpel eller en stander. Erik 
påpeger at vimpel bliver hurtigt slidt, skal der være en ansvarlig. Bestyrelsen beslutter 
hvad som købes 
Peter – Der er ingen snore på flagstangen, så lige nu kan vi ikke hejse flaget. Eva 
prøver at finde ud af hvordan det løses.  
ERIK – Skal vi fjerne de 40-50 liter benzin som står i længden på gården. Kan vi finde 
et andet sted hvor det kan stå. Evt. kartoffelkælderen i fælleshuset alternativt et sted 
hvor det ikke lugter. Kim siger vi kan leve med det – det har vi gjort i 40 år. Vi kan evt. 
sætte lås på længden, det skal være den samme som fælleshusnøglen.  
MIK – Oplæg til bestyrelsen som skal sikre en skiltning udefra teglgårdsvej. Man skal 
kunne skelne mellem bakken og dageløkke ege. Vi kunne også få et skilt hvor der stod 
velkommen til Bakken i stil med landsbyen. Torben fortæller at dette er et punkt på 
førstkommende bestyrelsesmøde efter sommerferien. Eva foreslår det kunne gives til 
vedligeholdelsesgruppen. Generel bred opbakning til skiltning. 
MIK – Jordvarmeinfo er at vi er foran planen og der er indtil videre ikke nogen 
uforudsete problemer. Økonomien er også indenfor planen. Mik beder dem om at ligge 
en plade henover renden så man kan komme ud til marken.  
Søren sørger for et drone billede af den opgravede Bakken. 
 
/Hus 6 
   


