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Møde 12 i foreningsåret 2016 - 17 
 
Mødested hos Svend, H6, tirsdag d. 18. april kl. 19:30 
Til stede: Jesper K, Henrik, Jesper S, Steen og Svend 
Afbud:     Jan og Helle 
 

Agenda: 
 
1. Godkendelse af mødereferat  
Referat godkendt 
 
2. Revisionsprotokollatet 2015-16 (Fortroligt punkt) 
Orientering ved Svend. 
 
3. Ekstern administration 

 Arbejdet med opstilling af balancer pågår stadig, men et foreløbigt regnskab 
er modtaget. Kommentarer returneret specielt vedrørende Væremøllen. 

 Bestyrelsen har valgt ny statsautoriseret revisor efter tilbud fra tre 
renommerede revisionsfirmaer 

 Svend undersøger hvordan/hvornår vi får overført indhold af eksisterende 
hjemmeside 

 Kun 68 medlemmer har til dato tilmeldt e-mailadresser. Vi rykker 
medlemmer i majudgave af Røde Vejrmølle. Medlemmer der ikke har 
tilmeldt sig mister meget vigtigt mulighed for at modtage indkaldelse og 
beretning til generalforsamlingen 

 
4. Økonomi  

 Foreløbigt resultatopgørelse for RVP 2016-17 gennemgået og diskuteret. 
Enkelte poste skal flyttes og andre samles aht. oversigt. 

 Foreløbigt resultatopgørelse for Væremøllen 2016-17 gennemgået. Henrik 
kontakter Advodan for at få det sidste på plads. Det er vigtigt at Væremøllen 
fremstår selvstændigt i det endelige regnskab og alligevel, som en del af det 
samlede regnskab. 

 
5. Fællesarealer  

 Enkelte ønsker til nærlegepladser påvirker næste års budget. Vores gartner 
færdiggør arbejder ved legepladser. Sand bestilles snarest. 

 Kastanietræer og buske i vejbump på Præste- og Humlehusene stamvej 
fjernes og nye buske plantes 

 Bump ved indkørsel til P-plads for Præstehusene 51 – 129 er bestilt til 
udførelse. 

 Ubekræftede rygter vil sige at Degnehusene stamvej får ny asfalt. 

 Møde aftalt med kommunen d. 19. april om affaldsordningen med særlig 
fokus på plastik, storskrald, haveaffald og pap. Generelt adresseres 
kapacitet og frekvens. 
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6. Budget 2017-18 og Hensættelsesplan 

 Budgetforslag for RVP gennemgået og diskuteret. Væsentlige ændringer 
besluttet.. 

 Henlæggelsesplan diskuteret. Den danner grundlag for opkrævning af 
hensættelsesbidrag via kontingentet. 

 
7. Generalforsamlingen - forberedelser  

 Proces for GF, udstyr, indkøb aftalt 

 Bestyrelsens individuelle stilling til at fortsætte arbejdet diskuteret med 
baggrund i det forløbne år. Det undersøges, om der er nye kandidater til 
bestyrelsen. 

 Suppleanter mangler til næste år. Bestyrelsen undersøger om der er 
frivillige kandidater. 

 
8. Røde Vejrmølle  

 Næste nummer kommer i maj med bladdag 1. maj  
 
9. Eksterne opgaver 

 Brugergruppen – udsat til næste møde 
 
10. Eventuelt  

 Renovering af varmeanlægget i Væremøllen og tilmelding af anlægget til 
kommunens nye ordning besluttet. Jesper K går videre med kommunen og 
VVS. 

 


