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Referat af bestyrelsesmøde 8.05.2003, klokken 19.00. Mødet blev holdt 
hos KS og følgende var tilstede: 
 
  Formand Ole Ankersen   (FM) 
  Næstformand Johnny Fjellander (NF) 
  Kasserer Steen Kondrup   (KS) 
  Best. medlem Lars Froberg  (BM) 
  Sekretær Ulrik Klixbüll   (SEK) 
 
 
Ad. 1 Referat. 
Referatet fra mødet 10.03.2003 var udsendt pr. e-mail, og efter få kom-
mentarer rettet, udsendt igen og godkendt.  
 
 
Ad. 2 Beretning 
FM har 7.05 konstateret, at de påtalte forhold ved nr. 38 endnu ikke er 
bragt på plads. De får respit til næste best. møde 
 
FM har modtaget indkaldelse til delegeret møde 15.05 i sammenslutnin-
gen. Alle i best. har fået en kopi. FM deltager på mødet og spurgte om 
andre fra best. ønskede at deltage. Det var ikke tilfældet. Vi har ingen 
kommentarer til dette forslag til vedtægtsændring sammenslutningens 
bestyrelse har fremsat. 
 
Nyt fra antenneudvalget. FM har talt med Per Rosendahl, for at høre om 
det var noget for ham at deltage i udvalget. Det ønsker han ikke; men 
han ville gerne være behjælpelig, hvis der opstår spørgsmål, han kan 
svare på. 
KS meddelte at nr. 59 gerne vil deltage i udvalget. 
FM prøver på delegeretmødet at høre, om andre foreninger arbejder 
med et lignende projekt. Udvalget vil også selv kontakte de omkringlig-
gende foreninger. 
 
  
Ad. 3 Regnskab 
Kopi af kontooversigter udleveret til SEK. 
  
Ind- og udbetalinger gennemgået. 
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SEK fik udleveret originalen ar regnskabet fra jubilæumsfesten. Kopi 
vedlægges orienteringen til medlemmerne. 
 
Bestyrelses vederlag blev udbetalt. 
 
 
Ad. 4 Referat fra generalforsamlingen m.v. 
Det underskrevne referat blev godkendt af bestyrelsen. Der havde været 
en livlig debat på generalforsamlingen. 
FM har med 2 flasker vin ”betalt” Helle Bech for lån af fælleshuset. 
 
Snerydning. - Best. var enige om, at den overvejende stemning blandt 
generalforsamlingens deltagere havde været at vi ikke skulle arbejde 
med dette. Denne beslutning vil fremgå af orienteringen til medlemmer-
ne. 
 
Heste på området. – FM prøver at skrive til Tårnby politi og beder dem 
kontakte de omkringliggende rideskoler. 
 
Forslaget til en forskønnelsespris faldt på grund af manglende interesse.  
 
Vejistandsættelse – Lørdag 31.05 efter fællesarbejdet besigtiger best. 
de arbejder, som er udført på Bredagervej, Rådhusvænget og Nord-
marksvej. 
SEK checker om firmaet Birger Lund stadig eksisterer eller andre firma-
er, der har vejkonstruktion som hovedopgave. SEK orienterer best. om 
dette via mail. 
På næste møde kan vi evt. invitere den rådgivende ingeniør vi har valgt 
at arbejde sammen med., for at aftale hvordan udbudsmateriale skal ud-
arbejdes og hvad det skal indeholde. 
 
Ad. 5 Orientering til medlemmerne 
FM’s udkast gennemgået og korrigeret på få punkter. Bl.a. skal vores 
hjemmeside nævnes og web-adressen skal fremover også fremgå af vo-
res ”brevpapir”. 
 
Best. beslutning vedr. snerydning skal nævnes og regnskab fra jubilæ-
umsfest vedlægges. 
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De medlemmer, som ikke er enige i best. beslutning vedrørende sneryd-
ning, skal opfordres til at fremlægge et gennemarbejdet forslag vedr. 
snerydning på næste generalforsamling. 
 
Orienteringen dateres 18.05 og KS omdeler sammen med indbetalings-
kort. 
 
Fællesarbejdet 31.05 - BM sørger for drikkevarer og NF medbringer sin 
trailer til affald. 
Ad. 6 Yderligere arbejdsopgaver i indeværende beretningsår 
SEK undersøger muligheden for at flytte vores web side til et andet ho-
tel, fx web10. 
 
 
Ad. 7 Næste møde 
Tirsdag 19.08.2003 kl. 19:00 hos BM. 
 
 
Ad 8. Eventuelt 
Sankt Hans – KS og BM arrangerer drikkevarer og sørger for en af-
brændingstilladelse. Når denne tilladelse er på plads vil de omdele en 
seddel med opl. om hvad der må lægges på bålet. 
 
 
Mødet slut klokken 20:59. 
 
 
Ole Ankersen 
Formand 
 
 
UK/-           


