
 Referat af bestyrelsesmøde 8. november 2012 hos Tom 
 

 Side 1 af 2 

Start kl. 20.30 - slut kl. 22.30 
 

Deltagere: Afbud var meddelt af: 

 Erik Matthiesen   

 Tom Nymand Pedersen   

 Kurt Holtermann   

 Søren Hindkjær   

 Michael Overlade (supl.)   

 Tommy Rosenlind   

    

Dagsorden jf. forretningsorden: 

 

0. Konstituering efter generalforsamlingen 
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. 0 Ikke relevant 

  

Pkt. 1 Referat fra Generalforsamling 2012 samt bestyrelsesmøder 23/2 og 29/3 blev 
gennemgået og godkendt. 

  

Pkt. 2 Modtaget mail vedr. Telefoni. Meget relevant set i lyset af den fortsatte 
digitalisering samt udviklingen indenfor internet TV. Vi tager det lidt op igen hver 
især i bestyrelsen, og undersøger om der er sket udvikling siden nedlæggelse af 
antenneudvalget for nogle år side. Naturligvis er alle input velkomne fra 
foreningens medlemmer. Der findes forskellige løsninger i vores nabo-foreninger, 
og derfor er der nok fortsat ikke interesse for samarbejde. Det menes at vi er ret 
alene om ikke at have noget fællesantenne anlæg. 
 
Emnet tages op til fornyet drøftelse på næste BM. 
 
Fortsat aktivitet vedr. Fjernvarmen i fællesforum for GF samt via klimaforeningen, 
hvor der arbejdes på at få lavet en brugerundersøgelse vedr. fjernvarmeholdningen 
og opvarmningskilder generelt. Landsbylauget er også med for at sikre at 
datagrundlaget bliver brugt korrekt, og ikke misbrugt. Vi som GF bakker op om at 



 Referat af bestyrelsesmøde 8. november 2012 hos Tom 
 

 Side 2 af 2 

få undersøgt holdningen hos vores medlemmer, og samtidig få afprøvet 
beredskabet til en evt. senere runde med nyt forslag, og Tommy deltager aktivt 
sammen med klimaforeningen og Landsbylauget. 

  

Pkt. 3 Alle har fået betalt kontingent - ikke helt til tiden, men dog uden at der skulle 
rykkergebyrer i spil. 
 
Regnskabet gennemgået med afstemning pr. 31/10. Der var igen lidt mange penge 
på kontoen, det blev foreslået at vi igen investerer i de sædvanlige papirer. Dette 
var der enighed om. Action: Tommy. 

  

Pkt. 4 Vejservice er netop blevet lavet, og der var enighed om at de denne gang har fået 
lappe ret meget inkl. nogle huller på fortovene. Vi har fået lidt for vores 
servicegebyr i år. 
 
Fårene på Møllebakken har været savnet i år. Det skyldes at kommunen ikke havde 
budget til at vedligeholde og reparere indhegningen i år. Fåreholderforeningen vil 
forsøge at få kommunen til at ordne det så vi kan få får tilbage til Fløng. 

  

Pkt. 5 Ingen bemærkninger.  

  

Pkt. 6 Næste møde, hvor revideret regnskab gennemgås,  planlagt til 14. februar 2013 kl. 
18:30 hos Michael. 

11. november 2012  /Tommy Rosenlind  

Sign. Bestyrelsen: 
 
Fløng, den  


