
 Referat af bestyrelsesmøde 5. marts 2022 hos Søren 
 

 Side 1 af 3 

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

Deltagere: Afbud var meddelt af: 

 Erik Matthiesen  Tommy Rosenlind 

 Søren Hindkjær   

 Allan H. Andersen (suppl.)   

 Tom Nymand Pedersen   

 Kurt Holtermann   

    

    

    

Dagsorden jf. forretningsorden: 

 

0. Konstituering af bestyrelsen efter generalforsamling 
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 Konstituering af bestyrelsen efter generalforsamling 
 
Ikke relevant 

  

Pkt. 1 Godkendelse af referat fra sidste møde 
 
Referat fra BM 10/3-2022 – godkendt. 

  

Pkt. 2  Formanden orienterer om nyt. 
 

1.  Regnvandskloak faldet sammen 2 steder på Hovmarken. Vi har fået et 
overslag fra lokal entreprenør på ca. 36.600 kroner godt og vel.  
Vi sætter i gang så hurtigt som muligt. Action Søren. 
 
2.  Vi afventer med den skade der også er konstateret ved TV-inspektion på 
Bavneåsen, indtil vi alligevel skal i gang med vejene.  
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Vi undersøger dog omfang af evt. skade på ny ved TV-inspektion - Action 
Søren. 
 
3.  TDC har lagt Fiber ned i vores veje. Erik har været i kontakt med Henrik 
Thomsen fra TDC ang. evt. kompensation for at ikke færdiggøre asfalt 
arbejdet, da vi alligevel skal have gravet vores veje og fortov op, når 
fjernvarme kommer til. 
 
4.  Vi har dog konstateret at der er kommet en del skader på vores fortov, 
grundet tunge maskiner og disse skader skal vi undersøge nærmere for evt. 
udbedring inden reparation af vores fortov og veje. Action Erik / Søren. 
 
5.  TDC tilbyder gratis indføring at FIBER til vores huse mod tilmelding inden 
2. maj 2022 på TDC NET. Der er ligeledes sendt et brev, som vi har modtaget 
med posten fra TDC. Derefter står hver parcel for at bestemme udbyder af 
FIBER nettet i huset. 
 
6.  Fjernvarme ankommer til vores område iflg. de oplysninger der forelægger 
lige nu, engang i 2023-2024 hvor det til foregår i 2 etaper.  
Lars Koch fra HTK Kommune kontaktes efter endt fjernvarmeanlæg om 
support at anlæg af nye veje og fortov. 

  

Pkt. 3 Kassereren giver en status på regnskabet 

Kassereren havde meldt afbud grundet sygdom, men kan dog efterfølgende give 
følgende opdateringer: 

- Netbank (Danske Bank District) er oprettet med 2-i-forening godkendelser 
på dispositioner, jf. vedtægterne er det formanden og kassereren der 
samme kan foretage dispositioner.   

- Kursudsving på værdipapirer er voldsomme i øjeblikket – siden nytår er vi 
gået fra plus tkr. 23 til nu minus tkr. 30 i urealiserede kursgevinst, primært 
på de obligationsbaseret investeringsbeviser grundet rentestigninger 
(=kursfald). Oversigt og yderligere informationer medbringes til GF.  
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Pkt. 4 Øvrige deltagere orienterer 
 
Tilskud til Rød Legeplads blev diskuteret igen på vores møde, og vi afventer svar 
fra pågældende grundejerforening hvad den årlige driftsudgift ligger på sådan 
cirka og hvem der ellers bidrager, så vi kan informere vores medlemmer om 
denne udgiftspost. (Tommy tager kontakt til Grundejerforeningen). 

  

Pkt. 5 Eventuelt 
Ingen bemærkninger  

  

Pkt. 6 Fastlæggelse af næste møde 
 
Konstituerende bestyrelsesmøde afholdes umiddelbart efter årets 
generalforsamling,  
 
Mandag, den 25. april 2022 i Fløng Forsamlingshus 
 

14. april 2022 /Tommy Rosenlind  


