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1. Valg af dirigent og referent 

Henrik nr. 52 blev valgt til dirigent og Charlotte nr. 46 blev valgt til referent. 

2. Formandens beretning: 

Legepladsen er færdigetableret. 

Pga. manglende opbakning til plante/arbejdsdag i efteråret planlægges en sådan i foråret. 

Vedr. hastighed i området vil kommune og politi følge op når der asfalteres igen mhp. evt. yderli-

gere fartbegrænsning. 

Ift. vandproblemer på fællesarealer er der fortsat dialog med kommunen om at løse problemerne. 

Formanden takker bestyrelsen for godt arbejde i årets løb. 

Der opfordres til opdatering af mailadresse, da al kommunikation foregår pr. mail.  

3. Regnskab gennemgås af kasserer og godkendes – kan findes på hjemmesiden.  

4. Indkomne forslag: 

Der foreslås plantedag i foråret, info tilgår alle medlemmer – opfordring om tilslutning til dette, 

omfang ½-1 dag. 

Der foreslås afholdt gadefest igen, men der mangler arrangører ift. dette.  Der var et par stykker 

som meldte sig efter sidste gadefest, disse efterlyses :0) 

Der er forslag om tilmelding til Nabohjælp i området. Optimalt går 4-6 parceller sammen og til-

melder sig på Trygfondens hjemmeside, ellers kontakt evt. Lau i nr. 62 som vil være behjælpelig.  

5. + 6. Forslag til budget + kontingent 

Kasserer gennemgår forslag som godkendes, kontingent fastholdes på kr. 1.200 årligt. 

7. Valg af kasserer 

Palle nr. 26 genvælges 
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8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: 

Kurt genopstiller ikke – Kim W, nr. 68 vælges 

Allan genopstiller ikke – Rasmus N, nr. 60 vælges 

Lau, nr. 62 vælges som suppleant 

Charlotte, nr. 46, vælges som 2. suppleant 

9. Valg af revisor   

Michael nr. 13 genvælges som revisor 

10. Valg af revisorsuppleant   

Allan, nr. 76 vælges 

11. Evt. 

Der er forslag om forbedring af den etablerede fodboldbane, dette drøftes kort og bestyrelsen har 

noteret ønske. 

 


