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Referat 

Til stede: Flemming, Per, Henning, Susse og Henrik 

Referent: Henrik 

Dagsorden 

Regnskab og Budget 2016 

Vort Kvarter 

Vedligeholdelse af fællesarealer 

Snerydning og Asfalt 

Brev fra Ole, Nr. 132 

Generalforsamling 

Eventuelt 

Referat 

Regnskab og Budget 2016 

Per fremlagde et udkast til budget for 2016, som efterfølgende blev diskuteret.  

 

I forhold til budget for 2015, vil bestyrelsen på den kommende generalforsamling forslå 

følgende væsentlige ændringer. 

 

Fortæring ved havedage øges fra 4.000 Kr, til 5.000 Kr, så der er større råderum i 

tilfælde af flere deltager på havedagene. 

 

Budget for gartner justeres fra 6.800 Kr. til 8.000 Kr. Det forventes at haveudvalget vil 

komme med forslag til brug af beløbet. 

 

Der afsættes 20.000 Kr. til legeredskaber. Bestyrelsen vil på den kommende 

generalforsamling foreslå nedsættelse af en Legepladsudvalg, som skal komme med 

forslag til legeredskaber samt placering af disse. 

 

Per vil baseret på ovenævnte justeringer, udarbejde et opdateret 2016 budget til 

godkendelse i bestyrelsen, inden dette fremsendes til foreningens medlemmer sammen 

med indkaldelsen til generalforsamlingen. 

Vort kvarter 

Udvalget bestod af Ole (132), Erik (122), Dorte (136), Henrik (100) og Susse (110) 

 

Susse fremlagde udvalgets indstilling. Eneste kommentar var mht. Nabohjælp, hvor der 

ønskes reference til brug af https://www.nabohjælp.dk/. Susse vil hurtigst muligt 

opdatere teksten. 

 

Henrik vil efterfølgende opdatere hjemmesiden med den nye tekst. 

 

Vedligeholdelse af fællesarealer 

Vort Kvarter udvalgets indstilling til vedligehold af fællesarealer blev vedtaget af 

bestyrelsen. Forslaget vil blive fremsendt til godkendelse på den kommende 

generalforsamling. 

  

https://www.nabohjælp.dk/
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Snerydning og Asfalt 

Flemming har haft telefonmøde med kommunen mht. Snerydning og Asfalt. Resultatet vil 

blive fremlagt på den kommende generalforsamling. 

 

Brev fra Ole, nr. 132 

Modtagelse af brev fra Ole blev noteret. Bestyrelse vil ikke foretage sig yderligere i denne 

sag.  

Generalforsamling 

Afholdes: Onsdag d. 24. februar 2016, Satellitten, mødelokale 4 

 

Praktiske detaljer: 

 

 Henning vil udarbejde indkaldelsen til generalforsamlingen til godkendelse i 

bestyrelsen. Susse vil efterfølgende sende indbydelsen ud til foreningens 

medlemmer. 

 

 Henrik vil spørge Hanne, om hun vil sørge for referatet fra generalforsamlingen. 

 

 Henrik vil spørge Sven, om han vil være dirigent for generalforsamlingen. 

 

 Henning sørger for nøglen til Satellitten 

 

 Henrik udarbejder en PowerPoint template til bestyrelsens beretning 

 

 Flemming medbringer projektor 

 

 Henrik kontakter festudvalget mht indkøb af ost, pølser, flute, øl og vand. Budget 

til dette er 800 kr. 

 

Eventuelt 

Bestyrelsen havde en snak om tonen i foreningen, som desværre atter ikke er optimal. 

Bestyrelsen opfordrer til at fokusere på opnåede resulter samt fremtiden på den 

kommende generalforsamling.  


