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Start kl. 18:30 - Slut kl. 22:00 
 

Deltagere: Afbud var meddelt af: 

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

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. 1 Referat fra GF og BM samme dag blev gennemgået og godkendt, bemærkninger 

hertil er at kommunen har vedligeholdt lidt bedre på Møllebakken. Vi skal nok 
overveje fortsat at følge op og bede om kommunens begrundelse for at vælge ikke 
at holde halvdelen af Bakken overhovedet - området er i den grad belastet af bl.a. 
brændenælder og ukrudt ud over alle rimelige grænser.vi mangler dialog 
vedrørende dette forhold - Tommy skriver til HTK (se nedenfor). Digitalisering og 
vores forretningsorden, Tommy kigger lige på det. 

  
Pkt. 2 Ikke rigtigt sket noget i løbet af sommeren, så der er ingen ting at berette 
  
Pkt. 3 5 medlemmer har endnu ikke betalt kontingent - Tommy følger op. Status på 

regnskabet i øvrigt forelagt - bl.a var der enighed om at prisen på vores 
asfaltarbejde på fortovene var ganske fornuftig. 

  
Pkt. 4 a. Investering af midler på driftskonto 

Håndteres når vi har fået lavet kontoen om via selvbetjening, således at vi fortsat 
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har lidt kontanter tilbage til drift. 
b. Ændring af bankkonto til Danske Direkte Forening 
Fordele og besparelser (ca halv pris i forhold til nu) ved at skifte som forelagt, vi 
ændrer det til det nye koncept med 2-sammen-underskrift fuldmagt via netbank 
og med udskrifter via eboks. Erik skal lige aflevere en kopi af pas og gult 
sygesikring, da lov om hvidvaskning har skærpet kravene til bankens 
journalføring.  
 
c. BedreBolig i HTK (link her) 
Lidt orientering om projektet fra Tommy og Kurt der begge har været med til 
forskellige møder i HTK regi.  Der er særlige fordele hvis man går samme flere om 
et ensartet behov - derfor er det mest relevant for vores rækkehuse på Bavneåsen. 
Erfaringer fra en enkelt husejer tyder dog på at det ikke er den store velvillighed 
fra konsulenterne til at gå i individuelle vurderinger, men de virker låst lidt fast på 
især isolering - stort set alle andre tiltag er ikke rentable, fx. udskiftning af elvarme. 
Spørgsmålet er om vi som GF skal omdele materiale til rækkehusene om 1) 
fællesmøde, 2) koordineret initiativ. Konklusionen er at vi ikke som GF går ind i 
dette projekt, men vil lade det være op til vores medlemmer individuelt - Kurt 
tager lige fat i vores skuffede medlem og snakker.  
 
e. Diverse  
Kurt har været rundt i foråret med ukrudtssprøjten på kanter og indkørsler. 

  
Pkt. 5 Evt. tilskud til foreningen Byfesten i Fløng - vi overvejer til næste møde om vi vil 

støtte med et lille kontantbeløb. 
  
Pkt. 6 Torsdag den 11. februar 2016 hos Michael kl 18:30 inkl. årsregnskab - Tommy 

sender lige dagsorden ud inde mødet. 

17. september 2015 /Tommy Rosenlind  

 

Brev til HTK ses nedenfor.  
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