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Referat af bestyrelsesmøde 21.05.2008, klokken 19:00. Mødet blev holdt 
hos KS og følgende var til stede: 
 
 
  Formand Per Sørensen   (FM) 
  Næstformand Benny Hansen (NF) 
  Kasserer Jes Bagersted   (KS) 
  Best. medlem Lars Froberg  (BM) 
  Sekretær Ulrik Klixbüll   (SEK) 
  Flemming Poulsen 
 
 
Ad. 1 Referat  
Referatet fra forretningsudvalgsmødet 4.03.2008 var udsendt pr. mail, og 
blev underskrevet på mødet. 
 
 
Ad. 2 Beretning 
FMs korte virke betød, at beretningen kun indeholdt et punkt, en klage 
fra et medlem over støjende adfærd hos et andet medlem.  
 
 
Ad. 3 Regnskab 
Ind- og udbetalinger siden sidste møde gennemgået.  
 
Vi har fået et udbytte på kr. 1287 fra vejkontoens værdipapirer. 
 
Kopi af kontooversigter udleveret til SEK. 
 
Omposteringen vedr. Guntofte og Bech som generalforsamlingen øn-
skede foretaget er endnu ikke lavet. 
 
KS undersøger om vi med fordel kan flytte nogle af vejkontoens midler til 
en højrente konto. 
 
KS havde undersøgt, om det var muligt at administrere vores konti via 
home banking, og det er det. En enig bestyrelse valgte dog at se bort fra 
denne mulighed. 
 
KS kommer rundt til best. medlemmer med vederlaget. 
 
Ad. 4.Referat fra generalforsamlingen 
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Referatet er godkendt og underskrevet af FM og dirigent. 
Hele referatet kan læses på hjemmesiden.  
 
 
Ad. 5 Orientering til medlemmerne 
Oplæget gennemgået. Det blev vedtaget at droppe fællesarbejde i denne 
omgang. 
 
BM kopierer og omdeler. SEK sender fil til BM. 
 
 
Ad. 6 Arbejdsopgaver 
FM kontakter Tårnby Kommune (TK) vedr. det hul, som er revet i hegnet 
mellem fællesarealet og Hyld Agers byggeplads. 
 
BM undersøger om vores gartner vil klippe hækkene ind til Holdkærs 
Ager (HA). De skal klippes både ned og ind. 
 
SEK kontakter Henning Jessen, nr. 18, for at få ham til at lokke politiet 
her ud, så de kan se på oversigtsforholdene ved nr. 2 og vejen ind til HA. 
Samtidigt skal det undersøges om politiet skal høres omkring etablering 
af et vejbump på vejen ind til HA. 
 
FM kontakter Has formand for at lodde stemningen for at HA etablerer 
vejbumpet når / hvis det bliver muligt. 
 
FM skriver til TK for at få TKs syn på lukning af skolestien. Stemningen i 
best. er negativ for en lukning; men det kan blive sidste løsning. Vi prø-
ver først med mindre midler, og uddeler sedler, som opfordrer til afsæt-
ning af børn andre steder end på vores veje. BM og NF laver en løbe-
seddel. 
 
 
Ad. 7 Dato for fællesarbejde 
Dette punkt udgik. Se punkt 5. 
 
 
Ad. 8 Hjemmesiden 
Det blev besluttet, at vi skal prøver at lægge et kort referat fra best. mø-
derne på hjemmesiden. 
 
Ad. 9 Overdragelse fra tidligere formand 
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Fl. Poulsen gav FM alt materiale, og en kort orientering om hvor FM 
kunne finde de forskellige ting og sager.  
 
Ad. 10 Næste møde 
Næste bestyrelsesmøde bliver afholdt 20. august 2008 kl. 19:00 hos 
Lars Froberg 
 
Ad. 11 Eventuelt 
BM har konstateret, at der har været lavet kontrolboringer ved. Nr. 68 i 
forbindelse med olieforureningen. 
 
 
 
Mødet slut 20:30 
 
 
 
 
Per Sørensen 
Formand 
 
 
 
 
 
UK/-           

 


