
Referat af bestyrelsesmødet den 15. Marts 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jens benyttedes sig af mulighed for at snakke med bestyrelsen inden bestyrelsesmødet.  
 
Jens udtrykker ønske om at græsmanden, slå græsset højere i det frede område af 
hensyn til faunaen. At der evt. kun slås hver 2. uge. Der er dog tvivl om at det vil gavner 
faunaen at græsset slås højere. Der kan således være flere dyr der gemmer sig i græsset. 
Som så måske lider skade når græsset slås.  
Jens mener også at der bør slået bredere på bagstien. Der er de fleste steder plads nok til 
at der kan såls i to meters brede.  
En del hække er meget brede og "vælter", det skal der rettes op på. (Især på bagstien) 
Bestyrelsen tager stilling til dette. 
Det er aftalte med Jens, at vi gennemgår græsslåningen, når den nye maskine kommer. 
 
Jens kommer med forslag om at, der etableres en speciel gruppe, ved kloakmødet, for 
Hesteskoen. Dette vider bringer Jens selv ved kloakmødet.  
 
1. Evaluering af Generalforsamlingen  
CN laver forslag til regneark, der skal gøre det lette at håndtere fuldmagter. Dette især 
hvis fuldmagten ikke gælder alle punkter på dagsordenen.  
EL tilrette vores vedtægter, så de stemmer overens med de nye regler vedr. fuldmagter – 
én fuldmagt per have. 
Hvis indkomne forslag ikke er valgbare, bliver de forkastes på dagen. Bestyrelsen vil ikke 
sortere/vurdere i indkomne forslag. 
Der indkøbes en lille boks, til indsamling af stemmesedler. Så der ikke kan drages tvivl om 
anonymiteten.   
Bestyrelsen ønsker at designer vores egne stemmesedler, for at imødegå de 
uhensigtsmæssigheder er af og til opstår ved vores afstemninger.  
  
2. Fortrolighed 
Et medlem har påklaget et brud på fortroligheden fra bestyrelsens side, i forbindelsen med 
nogle oplysninger der vedrørte generalforsamlingen. Der er dog tvivl om hvorvidt dette 
brud kommer fra bestyrelsen, da det har vist sig at der er flere medlemmer, der allerede 
inden generalforsamlingen, have samme information.  
 
3. Rammer for kloak gruppens arbejde  
Kontakt til kommune, leverandører og lignende skal ske skriftligt. Så diverse oplysninger, 
udsagn mm kan dokumenteres. Hver undergruppe udpeger en kontaktperson i forhold til 
kommune og bestyrelse. (Det er senere foreslået at Christian fra Have 91, bliver 
kontaktperson)  
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CN kontakter kommunen og Alsø vedr. den/de etablerede kloakgrupper. 
  
4. Det at bedrive bestyrelsesarbejde. 
Der er en snak om det vigtige i at vi alle handler etisk og uselvisk bestyrelsesarbejdet.   
At det er vores pligt at påtale "ulovligheder" over for medlemmer, hver gang det sker. 
  
5. Hvad gør vi med 3 x grus, bestilt uhensigtsmæssig i efteråret?  
Der vil blive afholdt et nyt bestyrelses møde i uge 14, hvor dette drøftes. 
 
 
Evt.   
Fællesarbejde den 6. maj kl. 10 ved søen. Ved den lejlighed nedsættes et festudvalg.  
EL bestiller VVS til reparation af vandhane + lås i brønden.  
JI og MV sørger for at skraldespandene komme ud 1. april. Og at der åbnes for vandet, 
hvis der er frostfrit.  
Vej 1 får bestilt grus med bestyrelsens godkendelse. Alle på vejen er enige.   
SL spørger til forsikring af vores nye traktor, og undersøger prisen.  
SL sørger for ny seddel i infoskabet, om den nye bestyrelse + referat af 
Generalforsamlingen.  
 
 


