
Deltagere: 
Thomas, Anders, Benedikte, Daniel, Rolf, Marianne, John, Mark (referent) 
Dato og sted: 9/5-2017 hos Thomas 
Afbud: Daniel 

Dagsorden og referat: 

Trailere 
- Opsamling på klage. Thomas tager kontakt for at følge op på dialog. Daniel indarbejder billede for 

at vise hvordan en trailer forventes. Indarbejdes snarest muligt.  
- Ny trailer i drift snart. Den forventes klar i løbet i næste uge eller ugen efter, hvorefter den kommer 

på bookingsystemet. Samtidig ændres kode og alle bliver bedt om at bekræfte kontaktoplysninger. 
- Mulighed for at se telefonnummer på IPhone/IPad? Tjek om det virker at bestille på IPad/IPhone? 

Opsamling fra sidste møde: 
- Evaluering af containere -> passende antal, uheldig placering på Rosenvangsvej som betød der var 

stor belastning på to. Containere er fra fredag til søndag, nogle gange vælger vognmanden dog at 
begynde at aflevere allerede torsdag. Skal præciseres at tingene ikke må stikke op over i større 
omfang, da det koster ekstra.  

- Kontaktperson hos kommunen: Afventer fortsat ny kontaktperson.  
- Nyt om belysning? Afventer fortsat tilbagemelding fra medlem som ville tage kontakt til 

kommunen. 
- Referat og regnskab, tilgængelig på hjemmeside? Thomas laver for 2016, Benedikte sender 

regnskab til Marianne for upload. 
- Vandsituation ved Rosendalvej. Der er møde i morgen 10/5-17 hvor Thomas og Mark deltager. 
- Den gamle Remasti status. Denne er nu udbedret, men Thomas og Benedikte følger op om niveauet 

er helt som aftalt.  

Nyhedsbrev: 
Hvad skal der i kommende nyhedsbreve?  

- Information om den nye bestyrelse 
- Nyhed om ny trailer, ændring af kode, opdatering af brugeroplysninger osv. 
- Lidt om hvordan fastelavn forløb 
- Info Sankt Hans 
- Info om sommerfest og tilhørende børneloppemarked 
- Kort afsnit om affald i skoven 

Facebook/hjemmeside: 
Facebook - skal vi fortsat have en facebook side/gruppe eller skal vi overveje et forum på hjemmesiden i 
stedet for. Det kunne f.eks. være udlån af redskaber. Man kunne så oprette undergrupper til de enkelte 
stikveje. 
Facebookside nedlægges. Forum direkte på hjemmeside vendes på næste møde, hvor Daniel deltager og 
kan supplere med mulighederne. 

 

Events i det kommende år 
-  



- Strategimiddag mandag den 12/6-2017 – Holdes evt. et sted hvor man selv kan tage vin med, tjek 
om Daniel kan, Mark følger op. Rolf undersøger nogle muligheder.  

- Sankt Hans, 23/6 fredag, holdes igen sammen med Jarlsmindevej. Benedikte og Anders har været til 
planlægningsmøde med Jarlsmindevej. Spejdere vil stå for bål og lege til børn. 

- Sommerfest, søndag den 20/8, Grundejerforening sørger for kød, folk tager selv tilbehør med, der 
arbejdes på mulighed for børneloppemarked inden. Tilmeldingsfrist den 11/8, nyhedsbrev 
udsendes den 1/8.  

- Datoer for containere i efteråret: 27-29 oktober  
- Generalforsamling, forventet torsdag den 22/2-februar kl. 20, slut 21.30. 

Salg i foreningen 

Nye punkter: 
- Kan der laves opslagstavle til legepladsen til opslag mv. -> John undersøger hvad han kan 

- Asfalt på stikvej på Højvangsvej, Thomas følger op på status 
- Lav kalender for vigtige datoer hvor ting skal sættes i gang 

o Bestil containere i januar/februar 
o Indkald til generalforsamling ultimo januar/primo februar 
o  
o Info ud om Sankt Hans…. 
o Info ud om Sommerfest, herunder tilmeldingsfrist…. 

 

Næste møde/punkter til næste møde: 

- Tirsdag 15/8 kl. 20 hos Anders 
-  


