
Referat af bestyrelsesmøde 18. februar 2010 hos Tom 
 

 Side 1 af 2 

Start kl. 18.30. Slut kl. 22.00 
 

Deltagere: Afbud var meddelt af: 

 Erik Matthiesen   

 Tom Nymand Pedersen   

 Kurt Holtermann   

 Tommy Rosenlind   

 Francisco Ortega Vestersten   

 Michael Overlade (supl)   

 Søren Hindkjær (supl)   

    

Dagsorden jf. forretningsorden: 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde  
2. Formanden orienterer om nyt  
3. Kassereren giver en status på regnskabet  
4. Øvrige deltagere orienterer  
5. Eventuelt  
6. Fastlæggelse af næste møde  

Referat: 

Pkt. 1 Referatet fra sidste møde samt generalforsamlingen blev godkendt. 

  

Pkt. 2 Der har siden sidst alene været henvendelser vedrørende hussalg, der er overgivet 
til kassereren til besvarelsen.  
 
Efter en tur rundt på vejene, kan formand også konstaterer at vejenes forfatning 
efterhånden flere steder er ret kritisabel, og at det visuelt ser ud til at der er store 
buler.  
 
Hertil kunne Søren oplyse at buler mm netop på grund af frosten kunne se værre 
ud end de faktisk er, da isen under vejen får revner og sprækker til at løfte sig. 

  

Pkt. 3 Regnskab for 2009 og budget for 2010 blev forelagt bestyrelsen, der tog disse til 
efterretning og godkendelse med forbehold for revisors godkendelse.   

  

Pkt. 4 Et medlem af bestyrelsen orienterede om at der var kræfter i gang i lokalområdet 
med henblik på etablering af forum (”landsbylaug”) som kan give bedre modspil 
overfor byrådet med hensyn til vores del af kommunen.  



Referat af bestyrelsesmøde 18. februar 2010 hos Tom 
 

 Side 2 af 2 

Der var enstemmig tilslutning i bestyrelsen om at bakke op om et sådan initiativ, 
og ligeledes se positivt på økonomisk støtte til et sådant. 
Bestyrelsen vil opfordre medlemmerne til også at bakke op om et sådant initiativ, 
da det er i alles interesse i lokalområdet at vi ikke bliver overset i byrådet.  
 
Der var flere at bestyrelsens medlemmer der gav udtryk for aktiv at ville deltage i 
arbejdet med et sådant initiativ.  
 
[Efterfølgende bestyrelsesmødet, er der fremkommet invitation til ALLE husstande 
i området om at deltage i borgermøde den 24. februar 2010 kl. 19 i Fløng 
forsamlingshus]  

  

Pkt. 5 Kassereren havde medbragt oplæg til indkaldelse til generalforsamling, der i sin 
helhed blev godkendt af bestyrelsen.  Kurt bestiller plads i forsamlingshuset til den 
25. marts 2010 kl. 19 og Tommy sørger for rettidig omdeling af indkaldelser (14 
dages varsel).  

  

Pkt. 6 Næste møde afholdes i Fløng forsamlingshus den 25. marts 2010 umiddelbart efter 
generalforsamlingen 

7. marts 2010  /Tommy Rosenlind  

Sign. Bestyrelsen: 
 
Fløng den 25. marts 2010 
 
 
 


