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Referat af bestyrelsesmøde 13.03.2007, klokken 19:00. Mødet blev holdt 
hos SEK og følgende var til stede: 
 
  Formand Flemming Poulsen (FM) 
  Næstformand Steen Kondrup (NF) 
  Kasserer Jes Bagersted   (KS) 
  Best. medlem Lars Froberg  (BM) 
  Sekretær Ulrik Klixbüll   (SEK) 
 
 
Ad. 1 Status på vejprojekt 
BM der kommer flere og flere revner. Nu også hvor der ikke tidligere har 
været gravet. 
 
Referatet fra det fælles vejsyn tages til efterretning, også selvom Colas 
ikke vil lappe revnerne. 
 
SEK skriver til Colas og B+G og accepterer rapporten. Der skal gøres 
opmærksom på, at vi ikke er tilfredse, og der opstår nu også revner i be-
lægningen, hvor der ikke tidligere har været opgravet. Hvad dækker den 
5 års garanti egentlig, når skader ikke dækkes? 
 
 
Ad. 2 Referat 
Referatet fra mødet 16.01.2007 var udsendt pr. e-mail, og godkendt. 
 
 
Ad. 3 Beretning 
FM har modtaget svar fra Skelgårdsskolens leder, på NFs brev vedr. 
den voldsomme trafik når der skal afsættes børn og parkering på vejene. 
Han foreslår at vi kontakter politiet.  
 
KS forfatter en skrivelse vi kan omdele til de bilister der generer. 
 
NF skriver til skolelederen og fortælle hvilke tiltag vi laver. 
 
FM har modtaget ejendomsvurdering på fællesarealet. Værdi kr. nul. 
 
 
Ad. 4 Regnskab 
Nr. 72 har nu betalt de omdiskuterede kr. 1200. 
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Ind- og udbetalinger siden sidste møde gennemgået.  
 
Kopi af kontooversigter udleveret til SEK. 
Regnskabet gennemgået. Et par steder der skulle rettes blev påpeget. 
KS laver hurtigst muligt regnskab til underskrift og revision. 
 
NF fremlægger regnskab på generalforsamling, da KS ikke kan deltage. 
 
Der er ikke købt obligationer, som vi talte om på forrige møde; men det 
vil ske i næste regnskabsår. 
 
Budgettet blev diskuteret og det blev besluttet, at rensning af rende-
stensbrønde skal sættes til kr. 5000 og vedligehold af fællesarealet til kr. 
4000. 
 
 
Ad. 5 Forberedelse af den ordinære generalforsamling 
FMs udkast til indkaldes godkendt. 
 
Best. Havde ikke specielle punkter FM skal tage med i beretningen. 
 
BM står for indkøb af drikkevarer, mad, service med mere. Der skal også 
købes 3 flasker vin vi kan bruge som tak for lån til Holdskærs Ager. 
 
BM står også for kopiering af diverse papirer, samt omdeling af indkal-
delse 27.03.2007. 
 
Nøgle til fælleshuset skal afhentes 17.04.2007 mellem kl. 07:30 og 
080:30. BM; klarer dette. 
 
Der indkaldes til fællesarbejde 20.05.2007. 
 
 
Ad. 6 Hjemmesiden 
Det blev besluttet, at vi skal lægge projekt Ældrebolig og korrespondan-
ce med borgmesteren ud på hjemmesiden. 
 
 
Ad. 7 Skal vi lade projektet vedr. ældreboliger gå rundt på generalfor-
samlingen?  
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Det blev besluttet at lade projekt Ældrebolig cirkulere på generalforsam-
lingen. 
 
Ad. 8 Eventuelt 
De nuværende bestyrelsessuppleanter ønsker ikke at indtræde i besty-
relsen. 
 
Ole Ankersen, nr. 12, har accepteret hvervet som dirigent. 
 
 
Mødet slut 20:30 
 
 
 
 
Flemming Poulsen 
Formand 
 
 
 
 
 
UK/-           

 


