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 Mødereferat – Bestyrelsesmøde 
Dato 12. juni 2019, kl. 18:30 – 22:00 

Sted Kulturzonen 

Til stede Jens Christian Andersen – Peter Sikora - Kevin Gyes Nielsen – Ellen Bremholm 

– Tom Jensen – Erik Sørensen – Kenneth Passage 

Fraværende Maria Larsen 

Referent Kenneth Passarge 

Dirigent Kevin Gyes Nielsen 

 
Udvalg Formand Øvrige bestyrelsesmedlemmer Eksterne medlemmer

Vejudvalg Mangler Kenneth

Vejprojekt Erik Kenneth Johnny

Økonomi Ellen Jens

Kommunikationsudvalg 

herunder blad, hjemmeside, 

sociale medier

Kevin Peter ?? (journalist)

Vedtægtsudvalg Erik Maria

Festudvalg Peter Maria 

Jubilæumsfest Mangler Maria Jimmy, André, Anita, Søs, Bent

Fastelavnsfest mv. Peter  
 

 

Dagsorden: 

1. Gennemgang af sidste bestyrelsesmøde og referat 

2. Gennemgang af generalforsamling referat 

3. Valg af ny vejforman 

4. Økonomi status 

5. Vejprojekt status 

6. Kommunikationsudvalg 

7. Opstart på ændringsforslag af vedtægter 

8. Festudvalg 

9. Eventuelt 
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Punkt Indhold 

  

1 
Gennemgang af sidste bestyrelsesmøde og referat 

Godkendt 

 

2 
Gennemgang af generalforsamling referat 

Jens har rykket. Advokaten har vendt tilbage, men har ikke overholdt egne deadlines. 

Advokaten får stillet et ultimatum. Jens rykker igen. Hvis ikke han vender tilbage med ny 

deadline senest den 17. juni 2019, findes en ny advokat.  

Advokaten skal afklare om der må skrives navne (for og/eller efternavn) eller det skal 

være adresser eller alternativ.  

 

3 
Valg af ny vejforman 

Ingen melder sig.  

Rollen skal defineres. 

Vejformanden skal ikke køre rundt og holde øje med veje. Det er grundejerne selv der 

skal melde dette. Vejformanden skal sørge for kontakten til kommunen.  

Der skal laves en punktliste med de ting som vejformanden SKAL tage sig af.  

Tom vil gerne supplere rollen, men vil endnu ikke tage rollen før den er nærmere 

defineret.  

 

4 
Økonomi status 

Leverandøren af vejrforanstaltninger vender ikke tilbage på henvendelser. Bestyrelsen vil 

gerne have en kontrakt eller på anden måde en skriftlig redegørelse for hvad de 

varetager.  

 

5 
Vejprojekt status 

Brian har af personlige årsager valgt at melde sig ud af vejprojektet.  

Vejprojektet har afholdt et møde, hvor der er lavet foreløbig tidsplan, som endnu ikke er 

afklaret med Rambøll.  

Formanden har sendt mail til Rambøll omkring at projektet sættes i gang igen og at Erik 

og Kenneth vil være de fremadrettede kontaktpersoner. Rambøll har vendt tilbage. De 

fremsender mulige mødedatoer.  

Vejprojektet vil gerne have 3 forskellige løsninger under jorden, over jorden og for 

fortovene.  

Vejprojektet vil gerne have udarbejdet 2 renderingsbilleder. Dette accepteres af 

bestyrelsen.  

Bestyrelsen mener ikke en løsning med strømpeforing er en mulighed, da foreningen har 

sivedræn.  

Der har været snak om at sende et spørgeskema ud til foreningen, for at få en umildbar 

tilbagemelding, hvad foreningen har af interesse. Evt. 5 spørgsmål der giver indikation om 

hvilken retning foreningen vil. F.eks. vejchikaner, fibernet, ingen fortove og andre ting.  
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6 
Kommunikationsudvalg 
Der arbejdes på en plan, for at få flyttet hjemmesiden. Der er indhentet forslag.  

Hjemmesiden skal fungere mere som et opslagsværk. Evt. med mulighed for at søge på 

hjemmesidens indhold.  

Det er drøftet om medlemsbladet skal nedlægges, da bladet er forholdsvist dyrt i forhold 

til det begrænsede indhold af information der er i bladet. Der er ikke besluttet noget 

yderligere.  

Diverse koder bliver samlet et centralt sted der videregives ved udskiftning i bestyrelsen.  

 

7 
Opstart på ændringsforslag af vedtægter 
Erik har inden mødet fremsendt forslag til ændringer i vedtægterne.  

På mødet er der givet tilbagemelding på struktur, lidt af indholdet og enkelte specifikke 

områder.  

 

8 
Festudvalg 
Peter har meldt sig ud af udvalget. 

Maria har deltaget i festudvalgsmøde, men er desværre fraværende på bestyrelsesmøde. 

Hun har givet til kende at hun vil fremsende et referat fra mødet, når dette er 

udarbejdet.  

 

9 
Eventuelt 

Blomster/vin skal købes til tidligere medlemmer. Ellen indkøber.  

 

 
Næste møde:  

Næste bestyrelsesmøde er onsdag den 21. august.  

 

 

 


