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Møde 8 i foreningsåret 2016 - 17 
 
Mødested hos Helle Bennedsen, P81, tirsdag d. 20. december kl. 19:30 
Til stede: Jesper S., Jesper K., Jan Lund, Helle, Steen og Svend 
Afbud:     Henrik Eg 
 

Agenda: 
 
1. Godkendelse af mødereferat 7 

Referat godkendt 
 
2. Revisionsprotokollat (fortroligt) 

Status over det igangværende arbejde givet af Svend. 
 
3. Ny ekstraordinær generalforsamling 

 Evaluering af X-GF 29. november. Bestyrelsen var glad for den viste tillid 
og har taget en række bemærkninger til efterretning.  

 Aftaler for XX-GF d. 10. januar blev diskuteret. Ikke leje lydanlæg. 
 
4. Fællesarealer  

Status på gartnerens arbejder blev givet. 
 

5. Nærlegepladser  
Intet. 

 
6. Bredbåndsnet  

Et nytilflyttet medlem har ingen Callistoboks, sandsynligvis fjernet, men det er 
et dødsbo. Vi kan ikke hjælpe da boksen er skiftet til ny type. 

 
7. Økonomi 

 Status fra Svend. Ingen særlige bemærkninger til forbrug. 

 Kontrakt for ekstern administration til accept. Kontrakt med Advodan accep-
teret og sendes underskrevet.  

 
8. Carporte 

 Carportregnskab er ikke parat. Svend startet opdatering. 

 Ny carport ved Degnehusene 1 – 43 lader vente på sig. Problemer med at 
få galvaniseret stolper. Vi bestiller et ekstra sæt, så den ventetid undgås 
fremover.  

 
9. Røde Vejrmølle  

Røde Vejrmølle har bladdag mandag d. 2. januar 2017. Svend skriver indlæg. 
 
10. Ny affaldsordning  

 En forsigtig status. Der er stadig problemer med storskrald og haveaf-
fald/pap. Der er også problemer med plads til plastik. Kommunen er oriente-
ret og skulle arbejde på løsninger. 

 Ben og rottesikret bund skulle blive leveret i januar. 
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11. Væremøllen. 
Snerydning ved Væremøllen kan forhåbentlig klares ved vores lokale snerydder 
ved at tilføje adgangsvejen på rydningsplanen. 

 
12. Brugergruppen  

Helle orienterede fra brugergruppen. Der er en positiv glæde over hvordan sor-
teringen foregår på generelt kommuneplan. 

 
13. Eventuelt  

 Vi bør undersøge mulighed for fælles carportforsikring. Der er forskel på 
hvorledes de enkelte forsikringsselskaber ser på carporten på fællesarealet. 

 Mødedato for carportlaugsmøde udsat til næste møde. 


