
Referat af bestyrelsesmøde 23 februar 2012 hos Kurt 
 

 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   

 Søren Hindkjær   

 Michael Overlade (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 Referater fra bestyrelsesmødet 20. september 2011 blev gennemgået og godkendt. 

  

Pkt. 2 Henvendelse fra grundejer om foreningen betaler for reparation af asfaltering af 
fortov i forbindelse med renovering af hegn. Meddelt af dette var for grundejerens 
egen regning. 
 
Vi har taget initiativ til at få samlet alle grundejerforeninger i Fløng – for at se om 
der er mulighed for at findes en fælles holdning i forbindelse med det 
projektforslag om tilslutningspligt til fjernvarme i Fløng.  
 
Møde er afholdt, og der var en stor tilslutning med 11 grundejerforeninger 
dækkende mere en 630 grundejere.  Mødereferat er lagt på hjemmesiden under  
� Diverse �Aktuelle Emner – og her vil også det videre forløb blive beskrevet og 
dokumenteret lejlighedsvis.  
 
Der var enstemmig opbakning til initiativet og deltagelsen i dette fælles forum.  
 
Med hensyn til vores egne medlemmer, så var der enighed om at det er vigtigt at få 
undersøgt hvordan stemningen er overfor projektforslaget – vi skal have fat i hvert 
enkelt medlem. Der skal også tilbydes noget hjælpe til de medlemmer der ønsker 
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dette, f.eks. hjælpe til beregninger og hjælp til at forklare de henvendelser der 
modtages fra kommunen, så tidsfrister mv. bliver overholdt.  
 
Der var også enighed om at vi bør gøre indsigelse overfor HKT over forløbet af 
processen indtil nu.  
 
Bestyrelsen vedtog at arbejder efter følgende planer:  
 
Plan A:  
Udfærdige indsigelse der kan sendes til kommunen. Action Tommy.  
 
Plan B:  
Udfærdige skabelon til en undersøgelse, inkl. evt. underskriftsindsamling som vi 
kan gå rundt med til grundejerforeningens medlemmer. Der bør også udfærdiges 
skabelon til individuelt høringssvar, samt evt. dispensationsansøgning. Det 
overvejes om vi kan tilbyde beregningshjælp evt. på den kommende 
generalforsamling.  Action Tommy.  
 
Der er ingen yderligere planlagte tiltag, men afhængigt at udviklingen og 
henvendelserne fra HTK, holder vi tæt kontakt.  
 

  

Pkt. 3 Det reviderede regnskab for 2011 blev gennemgået og underskrevet.  
 
Der var en bemærkning om at et enkelt medlem ved udgangen af året havde en 
delrestance, men dette er blev betalt i starten af 2012.   

  

Pkt. 4 Kurt fortsætter igen i år med ukrudtsbekæmpelsen, og han overvejer fortsat 
behovet for at indkøb sprøjte til afløsning af den lånte 5-liters. Bestyrelsen var 
indforstået med dette.    

  

Pkt. 5 Ingen bemærkninger.  

  

Pkt. 6 Næste møde aftalt til umiddelbart i forbindelse med generalforsamlingen, der 
søges afholdt den 29. marts 2012 kl. 19.00 i Fløng forsamlingshus. Kurt undersøger 
om der er ledigt. Vi må nok også regne med flere deltagere end der plejer at 
komme på grund af fjernvarmesagen.  

25. februar 2012  /Tommy Rosenlind  

Sign. Bestyrelsen: 
 
Fløng, den  


