
 

Referat af bestyrelsesmøde d. 27.1.21 (virtuelt)  
 
Til stede: Christina (11), Jesper (41), Kristian (55), Kaspar (27) & Nadja (59) 

 

Referat:  

0. Godkendelse af referat fra sidste møde og valg af referent og ordstyrer.  

Nadja laver referat og styrer ordet. Referatet er godkendt.  

 

1. Gennemgang af revideret regnskab 2020 

Kristian gennemgår revideret regnskab. Bestyrelsen har ingen indvendinger.  

 

2. Budgetforslag 2021 

Kristian gennemgår budgettet for 2021 med et revidere kontingent på 50 kr. årligt (se referat 

fra bestyrelsesmøde d. 25.11.20 om forslag til nedsættelse til 100 kr. Overvejelse om yderligere 

nedsættelse pga. de manglende muligheder for sociale arrangementer.) 

Budgettet justeret i fællesskab.  

 

3. Fibernet - tilmeldinger og fremadrettet indsats 

Der er 30 ud af 50 husstande, der er interesserede i fibernet. Vi diskuterer muligheder for at 

finde priser på at koble os til fibernettet ved Kirkebjerggårdsvej (ejet af TDC) og undersøger 

fremadrettet hvilke muligheder der er.  

 

4. Generalforsamling - virtuel eller udskydes til forår/sommer? 

Vi satser på en generalforsamling i foråret udendørs som sidste år, når forsamlingsforbuddet 

tillader det (plus en måneds indkaldelse).  

 

5. Hjemmeside - opdatering fra Kaspar og medinddragelse af flere bestyrelsesmedlemmer.  

Christina er nu med til at opdatere hjemmesiden fremadrettet.  

 

6. Kontakt til kommunen ang. skilte (legende børn) og skraldespand samt biodiversitet i området.  

Jesper har haft fat i Ivan og de er positive for et grønnere område mellem stien og buskene.  

Nadja rykker kommunen for skiltning/chikane mod hurtig kørsel på vejen og for en 

skraldespand ved legepladsen.  

 

7. Hvornår repræsenterer vi grundejerforeningen og hvornår repræsenterer vi os selv - på SoMe 

o.l.  

Vi repræsenterer som udgangspunkt os sig med mindre det er noget der er taget op med 

bestyrelsen.  

 

8. Velkomstgave til nyindflyttere - fortsætter vi med dette? Hvis ja, så prøver Nadja at lave et 

system/overblik. 

Der er opbakning fra bestyrelsen.  

 

9.   Eventuelt            

Jesper foreslår lys på valnøddetræet ved legepladsen. Nadja er bekymret ift. sikkerhed ved 

legepladsen (små børn og ledninger). Vi prøver at se om det kan lade sig gøre ved kastanjetræet 

på boldbanen.  

 

Næste møde er aftalt til onsdag d. 24. marts kl. 20.00. Nærmere mødeform aftales pr. mail.   

 


