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Dagsorden 

1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN 

2. GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE BESTYRELSESMØDE (13. JUNI 2017)                                                                                                                   

3. MEDDELSER 

4.   ØKONOMI VED KASSEREREN 

5. GENERALFORSAMLINGEN DEN 10. MARTS 2018 

6.  VEJUDVALGET 

7.  FIBERNET 

8. SOMMER KOMSAMMEN 

9. EVENTUELT  

 
 
  
1. Godkendelse af dagsorden 
             Dagsordenen godkendtes 
 
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde  
             Referatet godkendtes               
 
3. Meddelelser 
 Dansvej er uden forudgående information fra kommunen blevet asfalteret i december 
 måned. Ikke det bedste tidspunkt fordi asfalten på grund af lav temperatur ikke kan 
 komprimeres ordentligt inden den størkner.   
 Sommerfesten gik godt med mange deltagere og vejret viste sig fra den pæne side.  
 Dansvej 7 og Dansvej 12 står foran salg.  
 



 
4. Økonomi ved kassereren 
  Årsregnskabet for 2017 er afsluttet, men endnu ikke revideret. Overskuddet blev på 
 5604,92 kroner, hvilket er mere end budgetteret, fordi sommerfesten kostede mindre 
 end forventet. Der er stadig to udestående kontingenter.                        
 
5. Generalforsamlingen den 10. marts 2018. 
 Dirigent: Knud spørger Dennis Berthou om han kan påtage sig hvervet, ellers finder vi 
 en på generalforsamlingen. 
 Forplejning: Anita aftaler servering af brunch med Stadionrestauranten 
 Valg: Hele bestyrelsen er villige til genvalg. Suppleanten Lisa Sørensen ønsker dog ikke 
 at fortsætte.  
 Indkaldelse: Knud skriver indkaldelse med samme tider som sidste år.  
 Beretning: Anita laver beretningen.  
 Budgetforslag: Følger standardudgifterne. Der budgetteres ikke med sommerfest i år, 
 med mindre medlemmerne ønsker det.   
 Bestyrelsen møder klokken 9:45.  
 
6. Vejudvalget.  
        Knud skriver til kommunen med billede af de store huller på Doras Alle ved nummer 9. 
 Endvidere vil Lisa også melde det ind.  
 
7. Fibernet 
  Anita oplyste, at hun har fået flere henvendelser med ønske om nedlægning af fibernet. 
 En beboer på Dansvej har fået lagt kabel til sin bopæl for egen regning – det var ikke 
 billgt. I  betragtning af, at etablering af fibernet tidligere har været grundigt behandlet og 
 er faldet ved afstemning, vil bestyrelse ikke for nærværende foretage yderligere. 
 
8.  Sommer komsammen   
             Se under punkt 5 Budgetforslag    
 
9. Eventuelt 

  Der spurgtes til bebyggelsen på Stjernekrosgrunden, hvor der har været støbt  fun-
dament, som er fjernet igen, angiveligt på grund af sjusk ved støbningen. Nu starter  de for-
fra. 

  Lisa oplyste, at Dansborg Alle 18 ikke længere er bevaringsværdigt, hvilket beboerne 
 har opdaget ved en tilfældighed, da kommunen ikke har oplyst om det endsige årsagen 
 til ophævelsen.  


