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Møde 5 i foreningsåret 2016 - 17 
 
Mødested hos Henrik Eg, D39, onsdag d. 19. oktober kl. 19:30 
 
Referat: 
 
1. Godkendelse af mødereferat 4 
Referat for møde 2 og 3 godkendt 
 
2. Økonomi  
Henrik og Svend gav igen opfølgning på restancer i forhold til regnskab for for-
eningsåret 2015-16 
Otte medlemmer mangler oktober betalingen. Rykkerbreve godkendt og vil blive 
runddelt til postkasserne. 
 
3. Ekstern administration 
Evaluering af tilbud for administration. Oplæg godkendt med smårettelser 
 
Orientering om tilbud for ekstern revision i relation til ekstern administration 
  
Meningsudveksling af vedtægtsændringer i forbindelse med diskussion af  
administrationsaftale. 
 
4. Ekstraordinær generalforsamling 
Processen for XGF aftalt. Regler for ekstraordinær generalforsamling følges. 
Svend kontakter bestyrelsens forslag til dirigent Peter Pagh desangående. 
 
Bestyrelsens beretning skrives af Svend 
 
Organisering af den XGF aftalt 
  
Beretning af forløbet. Forslag til vedtægtsændring. Peter Pagh rådføres. 
 
5. Fællesarealer  
Tilbud på beskæringer og flisearbejder accepteret. Dog skal to punkter drøftes 
nærmere inden endelig beslutning om udførelse 
 
Tilbud på snerydning accepteret. 
 
Aftale med lokal snerydder aftales af Svend. 
 
6. Nærlegepladser  
Forsigtighed ved græsslåning rundt om faldunderlagt aftalt med gartneren dvs. 
skærene hæves. 
 
7. Ny affaldsordning  
Sortering i fraktioner starter 1. december, men storskrald og haveaffald startede 
allerede 1. oktober med stor forvirring til følge. Svend forsøger at arrangere os med 
kommunen 
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Nye stativer fra kommunen mener bestyrelsen bedst leveres på p-pladserne som 
angivet overfor kommunen. 
Nye stativer distribueres i uge 43 – afleveres individuelt 
 
8. Væremøllen  
Et tilbud på handicapflugtrampe modtaget. Afventer endnu et. 
 
Varmeforsyningen har lavet energieftersyn. Det vil sandsynligvis blive nødvendigt 
med ny styring af ventilation. Anlægget var ikke så ’toptunet’ som forventet fra 
kommunen ved overtagelsen  
 
9. Lunden  
Vi skal overveje renovering af de ældre dele af Borgen, der foretages gennemgang 
til foråret  
 
10. Røde Vejrmølle  
Røde Vejrmølle november har bladdag mandag d. 7. nov. 
 
11. Brugergruppen  
Intet at berette. 
 
12. Eventuelt  
Intet 


