
 Referat af bestyrelsesmøde 16. februar 2017 hos Søren 
 

 Side 1 af 2 

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

Deltagere: Afbud var meddelt af: 

 Erik Matthiesen  Lisbeth Hammel (suppl.) 

 Michael Overlade (suppl.)   

 Tom Nymand Pedersen   

 Tommy Rosenlind   

 Søren Hindkjær   

 Kurt Holtermann   

    

    

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 Referat fra seneste BM godkendt uden bemærkninger 

  

Pkt. 2 Vision Fløng - borgermøder, forskellige aktiviteter i området herunder lidt ved 
Møllebakken og en del ved gadekæret. Følg evt. med på Landsbylaugets Facebook 
side.  
Vi har rigtigt mange skader (fugle) i området. Der er regulering i nærmeste 

fremtid af jagtforeningen. Der er ikke rigtigt meget at gøre ved dette ud over 
fortsat at gøre kommunen opmærksom herpå - evt. via Landsbylauget.  
Vores lokal telemand har ikke rigtigt fået hul igennem til TDC, men han prøver 
fortsat at få fat nogen op vedrørende noget fornuftigt fiber her i 
grundejerforeningen. Formanden kører også prøve setup med 3 (trådløs) mere 
info herom når der er noget at fortælle og prøveperioden er overstået - man skal 
huske at trådløs ikke kræver gravearbejde og derfor er "næsten gratis". Planen er 
at der kan gives en orientering på vores generalforsamling.  
Vi skal huske at TDC har rettighederne til at grave fiber ned i vores område. 
Renovering af Møllebakken har vi hørt noget i den forbindelse. Tommy kunne 
fortælle at kommunen fortsat har det på planen, men at det desværre ikke blev til 
noget i 2016 - vi rykker HTK's parkafdeling for at høre hvad planen er, så vi kan få 
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en Møllebakke med udsyn og luft som tidligere aftalt på "gå-tur-møde" i 2015 med 
chefen for parkafdelingen /action: Tommy.  
Får på Møllebakken - vi skal gerne være med til at sikre at der igen kommer dyr 
på bakken - evt. via Landsbylauget som p.t står for ordningen. 
 

  

Pkt. 3 Kasserer gennemgik årsregnskabet, der endnu ikke er revideret. Ekstraordinære 
udgifter på tkr. 10 rød legeplads og tkr. 2 til byfesten samt renteindtægtsafvigelse 
på minus tkr. 4 medførte en afvigelse i forhold til budget på tkr. 14 negativt. 
Afvigelsen er acceptabel og forklaret jf. ovenfor – men budget for 2017 reguleres 
lidt ned på renteindtægten. 
 
Papirer til digital post fra banken blev underskrevet af alle 
bestyrelsesmedlemmer, omfatter dog ikke dispositionsret til banken, da der jf. 
vedtægter kræves to-i-forening fuldmagt.  

  

Pkt. 4 Støtte til byfesten i lighed med sidste år foreslået af Tommy. Vi giver tkr. 2 i 2017 - 
men fortsat støtte fremover bør være betinget af at der også fra andre 
grundejerforeninger også vises villighed til at medvirke til at bakke op om 
byfesten med et tilskud.  

  

Pkt. 5 Hvordan pokker er vores regler for tømning af postkasser - det bør måske 
undersøges lidt ved lejlighed.  
 
Oplevelser med manglende fuld-stop respekt ved rundkørslen på 
Sønderled/Vesterled - især med dem der kommer fra syd og skal lige igennem. Vi 
giver info videre til Landsbylauget, der så evt. kan bestille trafikkontrol eller 
lignende /action : Tommy  
 
Undersøge om mulighed og pris for at få bestilt en fejning af vores veje / action : 
Tommy  
 
Generalforsamling 2017: 
På valg: Tommy, Søren, revisorsuppleant Thomas - alle genopstiller.  
Dato: torsdag den 30/3 - 2017 kl. 19-20 i forsamlingshuset med efterfølgende 
bestyrelsesmøde fra 20-21 /action: Tommy booker lokaler og laver indkaldelser. 
Kurt omdeler.  

  

Pkt. 6 Torsdag den 30/3-2017 i forlængelse af generalforsamlingen i forsamlingshuset. 

18. februar 2017 /Tommy Rosenlind  

 


