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Referat af bestyrelsesmøde 10.08.2004, klokken 19:00. Mødet blev holdt 
hos BM og følgende var tilstede: 
 
  Formand Ole Ankersen   (FM) 
  Kasserer Steen Kondrup   (KS) 
  Best. medlem Lars Froberg  (BM) 
  Sekretær Ulrik Klixbüll   (SEK) 
 
Der var afbud fra Næstformand Johnny Fjellander. 
 
Ad. 1 Vejvandring 
Se særskilt referat. 
 
Ad. 2 Referat 
Referat fra mødet 11.05.04 var udsendt pr. e-mail, og godkendt. 
 
Ad. 3 Beretning 
Orientering fra generalforsamlingen til medlemmerne er omdelt 29.05. 
 
Der blev afholdt fælles arbejdsdag på fællesarealet 13.05. Fremmødet 
bestod af nr. 6, 12, 18, 45, 48, 61, 62, 68. Dårligt fremmøde, som ventet, 
men der blev lavet et godt stykke arbejde. 
 
Fællesarealet blev klippet før Sankt Hans. Godt arbejde, pris kr. 600 og 
vi fortsætter med at bruge Martin. BM styrer hvornår der skal slås græs. 
 
Sankt Hans bålet blev, efter brug af flere liter brandbarvæske og aviser, 
tændt og nedbrændt. Steen og Lars ønsker ikke at være ansvarlig for 
dette arrangement fremover. Der skal efterlyses nye arrangører på 
kommende generalforsamling. 
 
FM deltog 12.05 i Sammenslutningens ordinære delegeretmøde. Der var 
fremmødt 24 foreninger – i alt 42 stemmer. FM gav best. et kort referat 
fra mødet. Sammenslutningen er bl.a. ved at revidere proceduren for 
vejvedligeholdelse sammen med TK. Når den er klar lægges den på 
sammenslutningens hjemmeside. Best. i Sammenslutningen arbejder på 
at få lavet en aftale, om vejvedligehold, med en entreprenør, som skal 
være gældende for alle medlemsforeninger. 
 
FM har04.08 modtaget brev fra Danbolig vedr. nr. 25. FM har 05.08 sva-
ret Danbolig. Danbolig har betalt honorar. 
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KS har modtaget police fra Alm. Brand vedr. fællesareal. FM fik policen. 
 
KS har kontaktet adv. Fl. Krag Hansen vedr. regler for aktindsigt. FKH 
meddelte, at skulle man være sikker på at få alle oplysninger, og sikre 
sig at TK ikke sorterer noget fra, skal man bruge formuleringen ”fuld-
stændig aktindsigt”. Er der noget TK ikke ønsker vi må se, skal TK give 
os en forklaring på, hvorfor vi ikke må se det. 
 
KS har kontaktet TK for at få afklaret hvem der er pligtig til at renholde 
fortovet ved fællesarealet. GFTV eller HA, som har grund der støder op 
til. TK kunne ikke svare, så KS tager kontakt til dem igen når ansvarlig 
for området er tilbage fra ferie. KS har mere om sagen til næste møde. 
 
KS oplyste, med henvisning til traileren ved nr. 44, i følge politivedtæg-
ten at en trailer må højst være parkeret på offentligvej i 24 timer. Derpå 
skal den flyttes ind på ejerens grund. KS taler med nr. 44. 
 
FM skriver til TK og beder om ”fuldstændig aktindsigt” i sagen om kom-
munegaranterede lån. 
 
 
Ad. 4 Regnskab 
Kopi af kontooversigter udleveret til SEK. 
  
Ind- og udbetalinger siden sidste møde gennemgået.  
 
Ingen restanter på medlemskontingent; men 5 medlemmer skulle rykkes 
personligt af KS. 
 
Kr. 50.400 overføres til vejkonto. 
 
 
Ad. 5 Vejvedligeholdelses projekt.  
SEK har fået bekræftet, at de kr. 25.000 Guntofte og Bech skal have for 
at udarbejde udbudsmaterialet og indhente tilbud er indeholdt i Guntofte 
og Bechs samlede håndværkerudgifter på kr. 105.000. (se venligst den 
e-mail SEK har sendt 12.5 kl. 07:30) 
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SEK har kontaktet Guntofte og Bech og sat dem i gang med at udarbej-
de udbudsmaterialet. Tilbud skal først indhentes, så de er klar og stadig 
gældende på næste generalforsamling i marts/april 2005. 
 
 
Ad. 6 Næste møde 
Næste møde bliver onsdag 03.11.04 kl. 19:00 hos FM 
 
 
Ad. 8 Eventuelt 
Der skal via hjemmesiden eftersøges ansvarlige for næste års Sankt 
Hans bål. 
 
 
 
Mødet slut klokken 21:27. 
 
 
 
 
 
 
Ole Ankersen 
Formand 
 
 
UK/-           


