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Møde 9 i foreningsåret 2016 - 17 
 
Mødested hos Steen Thystrup, H2, Onsdag d. 18. januar kl. 19:30 
Til stede: Helle, Jesper S. Steen og Svend 
Afbud fra: Jan, Jesper K. og Henrik 
 

Agenda: 
 
1. Godkendelse af mødereferat 8 
Referent blev Svend 
 
2. Revisionsprotokollatet 2015-16 (Fortroligt punkt) 
Svend orienterede. 
 
3. Ekstern administration 

 Lona har afleveret regnskab, bilag o.a. relevant til overførsel til vores admi-
nistrator. 

 Alle regninger skal foreløbig sendes/afleveres til Svend. 

 Henrik, Svend og/eller Steen skal minimum to i fællesskab godkende reg-
ninger, før de går til udbetaling. 

 Alle regninger skal indeholde oplysninger på bankkonto/giro hvortil der skal 
betales. 

 Administrator har udbedt sig en række oplysninger fra vores revisor for at få 
en korrekt opstart for deres administration. 

 Henrik og Svend får ’kiggeadgang’ til vores konti. Vedr. Væremøllens konto 
afventer vi muligheder for selvstændig ’kiggeadgang’ for Pia. 

 
4. Fællesarealer  

 Beskæringer, nyplantninger og fliser er udført, men der kommer lidt efterbe-
handling. Jordarbejde i relation til gartneren arbejde udskudt til foråret. 

 Petanquebanen meldt færdig og godkendt. Der suppleres med en række fli-
ser i hver ende. 

 Steen undersøger abonnementsordning for hjertestartere hos Falck til næ-
ste møde. 

 
5. Væremøllen 

 Regning på byggesagen sendes til betaling, men godkendelsen trækker ud 
pga. uafklaret brandvej til Væremøllen og kommunens øvrige institutioner. 

 Flugtrampen på havesiden er udført fint. Jordarbejde er også her udskudt til 
foråret. 

 
6. Carportlauget. 

 Regnskab for carportlaug gennemgået med balance fra sidste carport-
laugsmøde. 

 Dato for laugsmøde fastsat til 7. marts kl. 19:30 i Væremøllen. 
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7. Bredbåndsnet  
YouSees håndtering af nedbrud nytårsaften med efterfølgende kompensation ac-
cepteret. 
 
8. Økonomi  

 Status fra Svend. Der arbejdes hos administrator med at få regnskabet lagt 
ind.  

 Skattetal for bredbåndslån til Røde Vejrmølle februar efterlyst hos admini-
strator. Skattetal lægges på hjemmesiden hurtigst muligt og kommer i næste 
nummer af Røde Vejrmølle. 

 
9. Lunden  
Hvad skal vi gøre ved det gamle garageareal. Emnet udskudt, men kommunen har 
fået lov at bruge det til kortvarig opbevaring af ben/bunde til vores affaldsstativer. 
 
10. Røde Vejrmølle  

 Fin Hansens indlæg behandlet. 

 Næste bladdag d. 6. februar. 
 
11. Lokalplan  
Helle og Svend mødes 22. februar i ’arbejdsgruppen’ 
 
12. Brugergruppen  
Helle orienterede ved at sige der ikke var afholdt møde siden sidst. 
 
13. Fastelavnsfest 
Det er søndag d. 26. februar og der er gang i de samme 2 familier fra de forrige år. 
Væremøllen er bestilt 
 
14. Eventuelt  
Graffiti i Lunden anmeldt af medlem. Vi henvender os til Fantasileg for at få hjælp. 


