
Referat bestyrelsesmøde 8. April 2019 
 

- Vandhaner skal skiftes - Evan indkøber og skifter.  
- Efterlysning af vicevært. Opslaget kommer på hjemmesiden i 

morgen. Man kan henvende sig til bestyrelsen senest d. 22 April 
2019 ved interesse.  

 
- Forventningsafstemning omkring intern kommunikation.  

- Vi bestræber os internt på at svare på mails indenfor 3 dage. 
- Hvis man har kommentarer til referater skal de foreligge 

indenfor en uge ellers opfattes de som godkendt.  
  

- Forventningsafstemning omkring ekstern kommunikation.  
Kassereren svarer på mails fra medlemmer som er relateret til 
kontingent mm. 
Formanden svarer på mails fra medlemmer medmindre andre 
bestyrelsesmedlemmer når at svare inden.  

 
- Forventningsafstemning i forhold til Arbejdsopgaver mellem 

Formanden og Bestyrelsesmedlemmer. Debat.  
- Bestyrelsen vil bestræbe sig på at dagsorden til 

bestyrelsesmøder lægges på hjemmesiden inden, såfremt det 
kan lade sig gøre.  

 
- Stine kontakter VVS firma som har lavet lås på vandet, da det ikke er 

lavet tilfredsstillende.  
 

- Thea og Ro laver arbejdsbeskrivelse for slukning af vandet.  
 

- Fælles Arbejdsdag Lørdag 11. Maj 2019 
- Mad: Jesper står får madlavning. Der vil være mad til alle 

inklusiv vegetarer og veganere.  



(medbring eget service) 
- Indkøb af sodavand/øl (jesper)  
- Arbejdsopgaver  

- Madlavningshold (Jesper + 2-3 stk.) 
- Børnegruppe - aktiviteter for børn (Hvis der er nogle 

som har lyst til at være med er de meget velkomne).  
- Skraldestativer  

(Jens, Anni sørger for materialer) 
- Reparation af vejen: Der er behov for en bil + trailer 

til arbejdsdagen, hvis nogen vil stille til rådighed er 
det meget velkomment. Der indkøbes grus.  

- Åen 
- Kumme-projekt: fjerne piletræer, plante nye 

bærbuske. (Thea køber bærbuske) 
- Bagstien  
- Luge rundt hegnet ved parkeringspladsen.  
- Fjerne mest muligt affald på parkeringspladsen 

(inkl. trailer)  
- Evt. lægge resterende grus på parkeringspladsen.  
- Evt. spørge ud om der er nogen som har lyst til at 

lave et festudvalg til Sankt Hans/sommerfest.  
 

 
 

Næste bestyrelsesmøde:  25 April 2019 kl 16.30 i Have Nr. 66  
 


