
BESTYRELSESMØDE – Tirsdag den 29. marts, 2016 

 

Sted: Mille 

Tilstede: Lone, Laurent, Jens, Mille  

Referent: Mille 

 

Dagsorden  

 

1. time 

1. Status på 

a. Økonomi 

Der er ikke så meget til økonomien: 

 Kontingent: Det er de samme, der ikke betaler, og der mangler pt. 2 

betalinger 

 Sommerfesten blev lidt billigere end budgetteret, og det samme gælder 

klimaindsatsen 

 Ejendomsskat, trailer og fastelavn blev lidt dyrere. 

 Alt i alt balancere budgette 

 Lone køber blomster til 4 nye ejere og har fået pixieudgaven af lokalplanen 

med til dem. 
b. Kommunikation – hjemmesiden 

 Andy bliver bedt om at bede Mattis om en faktura straks 
 Vi får en status hurtigt.  
 Til nyhedsbrev: 

o Foreløbig dagsorden med bestyrelsens forslag (se nedenfor) 
o Parkeringen: Kommunen har besluttet zonen, og vi har som 

bestyrelse formidlet. Alle kan indgive svar i høringer. 
o Affald: Kommunens sms-ordning og de første afhentninger i 

kalenderen. Lone taler med dem, der har storskrald ude i længere tid. 
o Efterlysning: Opstilling til bestyrelse og flere til festudvalget – next 

stop: Loppemarked og fest. (Lone, Laurent og Mille på valg. Alle 
modtager genvalg) 

 
c. Udlån 

Laurent får lavet to ekstra nøgler til garagen til festudvalget og til Jens. Vi skal 
finde en ny garagevogter efter det tomrum!!! Andy kommer til at efterlade. 
Ellers ikke noget. 

 
d. Indkøb 

Se ovenfor eller intet 
 

e. Sociale arrangementer  
Lone og Laurent vil gerne have nye medlemmer ind, da de gerne vil drosle ned. 
 



f. Arbejdsweekend i garagen – ikke nu 
 

g. Badensgades lokalplan - ikke nu  
 

h. Vejtræer - ikke nu  
 

2. Generalforsamlingen - Valg og punkter, nye medlemmer af bestyrelsen 
Lone, Laurent og Mille på valg og modtager genvalg. Derudover er 1 revisor (Knud) 
og sekretæren (1 år) og 1 suppleant på valg (Marina opstiller). 
Bestyrelsen har 3 forslag på dagsordenen. 
 

3. Nyt om Sadolingrunden 
Vi afventer stadig nyt fra kommunen. 
 

4. Gennemgang af gaden herunder henvendelse vedr. storskrald på gaden - 
vi skal lave en aftale med kommunen om at gennemgå vejen 
Afventer 
 

5. Affaldsordning i Badensgade og udnyttelse af grunden mellem nr. 7 og nr. 
9 - noget nyt, ellers skal vi sætte lidt skub i det. 
Kommer på som punkt på OGF. 
 

6. Opfølgning på punktet Bestyrelsesarbejde & strategi fra sidst. 
Afventer. 
 

7. Samarbejde i bestyrelse 

Intet at bemærke  
 

8. Evt.  
Der er blevet klaget over storskrald, der står ude for længe. Bestyrelsen taler med 
de berørte beboere og henstiller til, at de tager det ind i haven. 


