
Deltagere: 
Thomas, Anders, Benedikte, Daniel, Rolf, Marianne, John, Mark (referent) 
Dato og sted: 15/8-2017 hos Anders 
Afbud: Daniel, Rolf, John 

 
Dagsorden og referat: 
 

Opsamling fra sidste møde: 
- Evaluering af Sankt Hans: Godt, og fungerede godt med spejdere. Gav overskud, i størrelsesorden 

som det plejer. 
- Kontaktperson hos kommunen: Kan ikke få klar udmelding, begynder og bruge nuværende 

”kontaktperson” for at følge op på forskellige ting vedrørende grønne områder. Der er brug for 
afklaring om hvordan niveauet er for pasning. Der mangler fortsat afklaring omkring afregning for 
vedligehold. 

- Referat og regnskab for 2016, tilgængelig på hjemmeside: Thomas skriver referat, Marianne tjekker 
op på opbygning og overblik når det ligges op.  

- Vandsituation ved Rosendalvej, er arbejde udført? Et større projekt har forsinket arbejdet, noget 
meldes ud, når vi får besked om hvornår det udføres. 

- Den gamle Remasti status. Det er gennemgået igen, og de har været ude og rette flere steder.  
- Asfalt på stikvej på Højvangsvej 22-30, Thomas følger op på status 

Nye punkter: 
- Modtagelse af nye medlemmer 

o Herunder tilmelding til nyhedsbrev og trailerbooking? 
- Kontaktdatabase over medlemmer? Kan nyhedsbrev database bruges? Tilføjelse af telefonnummer, 

mulighed for at redigere på MailChimp? Sted på hjemmeside med oplysninger om hvad man gør 
når man flytter ind? Benedikte har velkomstark hun afleverer til nye tilflyttere. Skal denne også 
ligge på hjemmeside? Database i Dropbox over betalende medlemmer, Benedikte laver ud fra PBS, 
så dette kan sammenholdes med MailChimp database.  

- Fælles email adresse, skal den bibeholdes. Mark styrer og svare eller fordeler videre. 
- Kontaktformular på hjemmeside: Nedlægges, Marianne undersøger om hun kan fjerne, ellers skal 

Daniel kigger på det. 

Forum på hjemmeside: 
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? 
 
Vurderes ikke at være relevant nu, Stavtrupsiden på Facebook bruges allerede og dækker behovet.  

Trailere 
- Manglende låge til trailer 1, skal der bestilles ny? Der er godkendt at John undersøger 

mulighederne for et helt ”nyt” brugt gitter, fordi det ikke kan svare sig at købe kun at købe en ny 
låge. 

- Når medlemmer har problemer med trailerbooking er det ikke John der skal hjælpe, det er Daniel 
eller Mark alt efter problemstilling. Johns telefonnummer slettes på hjemmesiden, så folk ikke 
starter med at ringe til ham. 



- Dialog med grundejer omkring klage? Der har været en mail eller to hen over sommeren omkring 
tonen for irettesættelser. 

- Afstemning om grundejernes forventning til rengøringsniveau på trailere, så arbejdsbyrden for John 
afspejler forventninger og ikke er unødvendig stor 

- (afventer at Daniel er med på møde) Mulighed for at se telefonnummer på IPhone/IPad? Tjek om 
det virker at bestille på IPad/IPhone? 

- (afventer at Daniel er med på møde) Mulighed for ”trailer til reparation” bruger, så det er nemmere 
for John at lave reparationer når han har tid 

Events i det kommende år 
- Sommerfest, er aftalt på plads med sidste ting. 
- Datoer for containere i efteråret: 27-29 oktober. Aftale er på plads. 
- Generalforsamling, forventet torsdag den 22/2-februar kl. 20, slut 21.30. 

Nyhedsbrev: 
Hvad skal der i kommende nyhedsbreve? 
Udsendes slut august/medio september 

- Politianmeldelse af affald i Klokkeskoven 
- Rosendalvej, vand (afventer) 
- Remasti 
- Container datoer 
- Afstemning om hvad trailere bruges til 
- Info om ”Smag på Aarhus”, og opfordring til at hjælpe med at holde frit for ukrudt 
-  

Salg i foreningen 

- Rugbjergvej 62 
- Højvangsvej 67 
- Rugbjergvej 106 
- Rosendalvej 41 

Næste møde/punkter til næste møde: 

- Tirsdag den 19/9, kl 20 hos Anders 

 

 

Datoer for to-do-liste: 
- 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 Info og tilmelding til Fastelavn udsendes XX dage før (Dvs : xx/xx-2018) 
o Info ud om Sankt Hans…. (Dvs : xx/xx-2018) 
o Info ud om Sommerfest, herunder tilmeldingsfrist. Påmindelse medsendes i nyhedsbrev før 

sommerferien., invitation udsendes senest 14 dage før, med deadline for tilmelding 
mandagen før. (Dvs : xx/xx-2018, med deadline Dvs : xx/xx-2018) 



 


