
 Referat af bestyrelsesmøde 13. februar 2014 hos Søren 
 

 Side 1 af 2 

Start kl. 18:30 - Slut kl. 23:00 
 

Deltagere: Afbud var meddelt af: 

 Erik Matthiesen   
 Tom Nymand Pedersen   
 Kurt Holtermann   
 Tommy Rosenlind   
 Søren Hindkjær   
 Michael Overlade (supl.)   
    

Dagsorden jf. forretningsorden: 

 

0. Konstituering af bestyrelsen og godkendelse af referat fra 
generalforsamlingen (kun hvis det er første møde efter generalforsamling) 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
   a) fra 5. sep. 2013 
2. Formanden orienterer om nyt 
   a) Digital Post 
   b) Mail fra medlem vedr. internet 
3. Kassereren giver en status på regnskabet 
   a) Årsafslutning 2013 
   b) Værdipapirkøb 
4. Øvrige deltagere orienterer 
5. Eventuelt 
6. Fastlæggelse af næste møde 

Referat: 

Pkt. 1 Referat fra BM 5. sep. 2013 godkendt 
  
Pkt. 2 a) Digital Post 

Medarbejder Id til NemID oprettes til kassereren. Der oprettes dokument til fordeling 
blandt bestyrelsen med oversigt over koder mv.  
b) Internet og telefoni 
Internet og infrastruktur i DK er en lidt svær ting for en lille forening på 91 medlemmer at 
løfte til TDC niveau her i området.  Håbet er kun at 4G kan give noget konkurrence.  Vi 
kan se at selv Høje-Taastrup Kommune har skubbet sagen til Kommunernes 
Landsforening, da det er et landsdækkende politisk problem. Sagen lukket og vi tager ikke 
sagen op igen med mindre der sker nogen særligt. 
c) En fælles fest?  
Nok ikke tiden eller moderne at afholde en fælles fest. Vi fastholder tilbud om at der kan 
bidrages til f.eks. fastelavnsfest, hvis nogle har lyst til at lave arrangement fælles for hele 
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GF. 
d) Indbrud i Fløng.  
Der har været mange på det seneste, opfordring til nabohjælp.dk - hvis der er nogle der 
har ideer til yderligere tiltag, så bør det undersøges. Vi ved at politiet tager det alvorligt – 
og Landsbylaugets facebook side er ofte brugt til advarsler og naboorienteringer.  

  
Pkt. 3 a)  

Årsregnskab gennemgået, bilag attesteret af formanden. Kasseren sørger for at få revisor 
til at godkende, så det er klar til GF og kassereren giver besked når dette er sket.  
b)  
Der var enighed om at købe for tkr 75 i sædvanlige korte investeringsbeviser. Kasseren 
giver banken besked.  

  
Pkt. 4 a)  

Vi bør overveje medlemskab parcelhusejernes landsforening Tommy undersøger priser. 
Drøftes på næste møde.  
b)  
Vi forsøger at inviterer områdets grundejerforeninger til et årligt summemøde. Tommy 
forslår lige datoer for Erik og derefter indbyder vi til møde i forsamlingshuset.  

  
Pkt. 5 Intet at bemærke. 
  
Pkt. 6 Generalforsamling planlægges til den 24. april kl. 19.00 - 21.00.  Kurt deler rundt.  Tommy 

booker forsamlingshuset og laver invitationer og Kurt deler rundt inden fristen jf. 
vedtægterne. Alle på valg genopstiller – vi mangler dog en suppleant. Næste 
bestyrelsesmøde i umiddelbart forlængelse af GF. 

Ref: 15. februar 2014  /Tommy Rosenlind  

Sign. Bestyrelsen: 
 
Fløng, den  


