
 Referat af bestyrelsesmøde 25. februar 2016 hos Michael 
 

 Side 1 af 2 

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

Deltagere: Afbud var meddelt af: 

 Erik Matthiesen   

 Tom Nymand Pedersen   

 Tommy Rosenlind   

 Søren Hindkjær   

 Kurt Holtermann   

 Michael Overlade (suppl.)   

 Lisbeth Hammel (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 sidst BM blev godkendt uden bemærkninger. 

  

Pkt. 2 Vi har givet tilladelse til at en grundejer opstiller en campingvogn til beboelse som 
følge af nødsituation vedrørende skimmelsvamp i boligen. 
 
Fællestur med andre grundejerforeninger vedrørende Møllebakken, vi sendte 
brev til parkafdelingen men har endnu ikke hørt noget retur fra kommunen. Vi 
rykker lige og hører om der er planlagt noget. Action : Tommy. 
 
Vi bør måske overveje at bede om at få reguleret for de mange skader (fugle) der 
bor i området. Vi hører også om dette hos parkafdelingen.  
 
Fastlæggelse af Generalforsamling inkl. genvalg. Alle genopstiller, og datoen den 
31/3 er også fin. Tommy har booket forsamlingshuset. Tommy omdeler 
invitationer inde for 14 dages fristen. Kontingentforslag godkendt. 
 

  

Pkt. 3 Alle har fået betalt. Dog er der tab på 250,- på grund af en tvangsauktion.  



 Referat af bestyrelsesmøde 25. februar 2016 hos Michael 
 

 Side 2 af 2 

 
Revideret regnskab for 2015 og budget for 2016 blev gennemgået og godkendt af 
bestyrelsen. 
 
Vi arbejdere videre med at få optimeret vores bankkonto produkt. 

  

Pkt. 4 Dispensation vedr. hegn - Birkevang 
Lidt orientering om sagen og enighed om at det i princippet er forkert af byrådets 
udvalg af give dispensation mod en grundejerforenings bestyrelse indstilling. 
 
Får på Møllebakken 
Ikke noget kendt fårholderlaug i år. Vi kan ikke rigtigt gøre noget ved det, men vil 
opfordre Landsbylauget – Fløng Sogn til at tage dialog med kommunen. Action : 
Tommy. 
 
Bidrag "Røde legeplads" 
Vi har givet tilsagn til at være med i interessegruppe der kan bidrage til at 
vedligeholde legepladsen. De nærmere betingelser er slet ikke aftalt endnu, og vi 
afventer at Fløngvænget selv vender tilbage. Vi skal være opmærksom på at også 
offentlige institutioner bør være med, da de også bruger den. 
 
Evt. tilskud til "Byfesten i Fløng" 
Vi viser vores gode vilje overfor dette lokale initiativ, der også giver vores 
medlemmer en lokal mulighed for at møde andre og bevilger kr. 2.000 som 
engangstilskud til byfesten.  
 
Lokal Antenneforening 
Der var enighed om at hvis nogle medlemmer ønskede at gå sammen om at få lagt 
fx fibernet ind – så er dette naturligvis ikke noget der forhindre dette.  

  

Pkt. 5 Der blev lige udvekslet opdaterede telefonnumre blandt bestyrelsens medlemmer 
og kasseren sikre at disse oplysninger også opdateres på hjemmeside mv.   

  

Pkt. 6 Afholdes næste gang umiddelbart efter generalforsamlingen den 31. marts 2016 i 
Fløng Forsamlingshus.  

26. februar 2016 /Tommy Rosenlind  

 


