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Dagsorden 

1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN. 

2. GODKENDELSE AF REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN 

3. GODKENDELSE AF REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE 

4. KONSTITUERING 

5. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN 

6. VEDTÆGTSÆNDRING GRUNDET BANKSKIFTET 

7. ØKONOMI VED KASSEREREN 

8. MEDDELELSER FRA FORMANDEN 

9. HJEMMESIDEN 

10. VEJUDVALGET 

11. BEHANDLING AF DE PROBLEMER DER BLEV REJST PÅ GENERALFORSAMLINGEN.  

12. VELKOMSTFOLDER 

13. PROTOKOLLEN 

14. EVENTUELT 

15  NÆSTE MØDE 

 
 

AD 1 Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenens punkter 11, 12 og 13 blev slået sammen til punkt 11, da de alle handlede 

om opfølgning på generalforsamlingen 



AD 2 Godkendelse af referat fra generalforsamlingen. 

 Knud oplyste, at referatet fra generalforsamlingen er godkendt af dirigenten, og at 

det sammen med regnskabet for 2010 og budgettet for 2011 er lagt ind på for-

eningens hjemmeside.  

 

Bestyrelsen kan indtil 15. april komme med forslag til ændringer, og såfremt der er 

nogen, vil han drøfte med dirigenten om referatet kan tilpasses.  

AD 3 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 24. februar 

 Under "Ad 12 Eventuelt" tilføjes: Anita foreslog, at der i indkaldelsen til generalfor-

 samlingen blev medtaget en opfordring til, at flere nye/yngre medlemmer møder 

 op på generalforsamlingen og  deltager i bestyrelsesarbejdet.   

Ad 4 Konstituering  

 Bestyrelsen konstituerede sig uændret med Knud som sekretær  

Vejudvalget kom til at bestå af Flemming og Anita   

AD 5 Bestyrelsens forretningsorden 

 Under "3. Indkaldelse til bestyrelsesmøde" indføjes som ny sidste sætning: Afbud 
 skal meldes til formanden i god tid.  

Ad 6  Vedtægtsændringer grundet bankskiftet  

 I § 4 i foreningens vedtægter er omtalt, at beløb på bankbøger kan hæves af for-

mand og kasserer i forening og et maksimum for indestående på postgirokontoen 

og kontanter. Da disse begreber efter bankskiftet er forældede, skriver Knud en 

ændring ind og mailer vedtægterne til bestyrelsen. Vedtægtsændringen kan dog 

først vedtages på næste generalforsamling.     

Ad 7 Økonomi ved kassereren 

Knud oplyste, at ti medlemmer af foreningen har betalt kontingentet for 2011, her-

under Dansvej 16 med 100 kroner. Der var enighed om, at såfremt de skyldige 

200 kroner fra de sidste år ikke indgår fra boet efter Alfa Byg, vil de nye beboere 

ikke blive afkrævet beløbet.   

Ad 8 Meddelelser fra formanden 

Der var ingen meddelelser 

Ad 9 Hjemmesiden 

Det er stadig problematisk at ajour føre foreningens hjemmeside. Nok fordi den er  

opbygget mere kompliceret end det er nødvendigt. Det skal undersøges om siden 

kan omlægges til et mere enkelt design, der er lettere at rette. Flemming og Knud  

ser, hvad der kan gøres.  

Ad 10 Vejudvalget 

Der var ikke nyt fra vejudvalget. Det aftaltes, at vejudvalget også har til opgave at 

påse, at vores veje og fortove fremstår i præsentabel og passabel tilstand foruden 

at arbejde videre med trafiksikring.  

Ad 11  Behandling af de problemer der blev rejst på generalforsamlingen.  

 1. Hente/bringe ordning for aviser og glas.  

2. Flytning af aviscontainer til Dansvej 31 

3. Byplanvedtægt eller ny lokalplaner 

4. Sommerarrangement 



5. Orden på vejene, herunder rotter, grusbunker m.v. 

 

De enkelte punkter undersøges og beskrives af enkelte eller flere bestyrelses-

medlemmer. Bestyrelsen orienteres løbende om de fremskridt, der sker på det 

enkelte område, og der fremlægges til slut en løsningsforslag på punktet.  

1. og 2. undersøges af Anita 

3. undersøges af Knud 

4. Ebbe og Flemming, der kan inddrage flere personer efter ønske 

5. Udføres løbende af vejudvalget 

Flemming og Ebbe udsender opfordring til medlemmerne om at reservere den 2o. 

eller 27 august til sommerarrangement. 

Knud udsender referatet fra generalforsamlingen og en opfordring til medlemmer-

ne om at sende deres email adresse, så vi let og hurtigt kan informere dem om 

nyheder. 

 

Ad 12 Velkomstfolder 

 Der er ikke nyt om velkomstfolderen. Arbejdet vil blive genoptaget.  

 

Ad 13 Protokollen 

Der var ikke modtaget noget fra Casper. Knud Rykker ham. Ligeledes anmoder 

Ebbe Lokalhistorisk Arkiv om at sende en liste over de effekter, de har modtaget 

fra grundejerforeningen 

 

Ad 14 Eventuelt 

 Flemming foreslog om der ikke kunne arrangeres spisning ved et bestyrelses

 møde. Det tygger vi lidt på.  

 

Ad 15 Næste møde 

Næste møde afholdes den 5. maj 2011 klokken 19.00 hos Anita.                              

 


