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Referat fra Bestyrelsesmøde  

Torsdag d. 7. april 2016 

Tilstede 
Erik Maaløe, Peter Bonne Eriksen, Niels Walther, Bjarne Elsborg, Linda Christensen 

Referent 
Linda Christensen 

 

Dagorden / Referat 

1) Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde 28. januar 2016 

Godkendt uden bemærkninger. 

 

2) Kabel-tv og bredbånd: Ny aftale med YouSee? 

Efter drøftelse af mulighederne besluttes det at stille forslag til generalforsamlingen om 

ombygning af anlæg jf. tilbud fra YouSee mhp. at kunne tilbyde en mere fleksibel løsning for 

foreningens medlemmer. Tilbuddet indeholder fælles lille TV-pakke, som betales via 

foreningskontingentet. Herudover har det enkelte medlem mulighed for at tilkøbe flere 

kanaler/pakker/ydelser, som afregnes direkte med YouSee. 

 

Der er visse emner i tilbuddet, som skal rettes til inden generalforsamlingen. Bjarne sørger for at 

disse rettelser kommer i hus og finder ud af, hvornår stikledningsanlægget og den nye 

leveringsaftale kan træde i kraft. 

Vi skal have en plan for evt. overlapsperiode og forudbetaling. 

Erik udarbejder oplæg til generalforsamlingen med begrundelse for indstillingen. 

Tilbud skal ud til medlemmer senest 28/4 i forhold til generalforsamlingen. 

 

3) Kommunens udspil om affaldssortering, herunder høringssvar 

Bestyrelsen har bekymring omkring, at det for nogle kan være vanskeligt at finde plads på egen 

matrikel til tre affaldsbeholdere, og hvis der er flere affaldsbeholdere som skal tømmes og køres 

på plads igen samtidigt, om det kan betyde, at skraldevognen ender med at køre ind på tovene. 

Det vil give øget belastning på flisebelægningen. 

Derfor vil bestyrelsen stile et høringssvar til kommunen. Peter kommer med et oplæg. Deadline 

for høring er 21. april. 

Bestyrelsen vil samtidig benytte lejligheden til at gøre opmærksom på, at i hht. Byplanvedtægt 

nr. 9, skal affaldsstativer stå inden på egen matrikel og ikke, som de gør visse steder, foran huset 

på fællesarealet. 

 

4) Regnskab 2015 / Budget 2017 

Regnskab for 2015; ingen problemer 

Budget 2017; Der udarbejdes forslag til to budgetter, såfremt forslag vedr. ny aftale med 

YouSee vedtages eller ej. 
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5) Nyt fra torve/sørækken  

a) Rågebekæmpelse – umiddelbart ikke noget problem i år, så tilsyneladende har 

bekæmpelsesstrategien virket. 

b) Snerydning – aktuel status/forbrug for denne sæson; kr. 47.000 mod de 35.000 som er 

budgetteret. Dvs. et underskud på kr. 12.000 i forhold til budget.  

En væsentlig del af udgiften er gået til glatførebekæmpelse, dvs. saltning. Der er ikke 

enighed i bestyrelsen om niveauet for saltning, men dog flertal for, at vi indstiller til 

generalforsamlingen, at der indgås en flerårig fast aftale med forventning om en fastpris på 

niveau med tilbud fra forgangne sæson. 

 

6) Den ordinære generalforsamling 12. maj 2016  

a) Dagsorden 

Forslag fra Bestyrelsen: 

- Tv-pakke / netværk 

- Snerydning  - flerårig aftale 

- Budget og kontingent 

- Drøftelse af vedligehold af hække og bed umiddelbart ud for en parcel  mhp. om det skal 

indskrives i vedtægterne, hvordan de vedligeholdes, og hvem som har ansvar for at det sker  

b) Dirigent/referent 

Erik spørger Klaus 

c) Formandskandidat 

Formanden skal for første gang vælges direkte på generalforsamlingen. Bestyrelsen 

indstiller Erik 

d) Øvrige bestyrelsesmedlemmer 

Bjarne og Linda er på valg – genopstiller gerne 

Suppleanter ? 

Revisor – Maja genopstiller gerne, suppleant – Ole? 

e) Indkaldelse - Skal ud senest 28/4-2016 

Erik laver udkast  

f) Lokale – Niels bestiller lokale 

g) Forplejning – Bjarne køber ind 

 

7) Petanque-turnering 4. juni  

Bjarne og Peter trimmer banen 

Konceptet; 

Petanque starter kl. 16.00 

Peter sørger for grill og kul 

Foreningen giver en kasse øl og vand 

Medlemmer medbringer salat eller andet til fælles buffet og kød/pølser eller andet til eget 

forbrug. 

Tilmelding nødvendig af hensyn til arrangementet – udarbejdes og sendes ved næste møde 12. 

maj. 

 

8) Siden sidst i øvrigt  

a) Laanshøj+-byggeprojekt - Sidste nyt er, at der har været stor borgeraktivitet i forhold til 

underskriftsindsamling/høringssvar imod det stillede forslag. Da projektet ikke overholder 

byplan for området, er det angivelig sendt retur til genbehandling. 
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9) Eventuelt 

 

Næste møde 
Umiddelbart i forlængelse af generalforsamlingen holdes et kort møde. 


