
Deltagere: 
Thomas, Anders, Benedikte, Marianne, Mark (referent) 
Dato og sted: 23/1-2018 kl. 20 hos Anders 
Afbud: John, Rolf 

 
Dagsorden og referat: 

Planlæg generalforsamling 
- Indkaldelse, Mark sender den fra sidste år til Marianne, som tilretter 
- Dato for udsendelse og omdeling af indbydelse: Omkring 1 februar udsendes elektronisk og snarest 

efter omdeles til alle husstande. Thomas = Rosendalvej, Benedikte = Rugbjergvej, Mark = 
Højvangsvej 

- Dirigent, Thomas går forbi og spørger Mikkel 
 
Planlægning fastelavn 

- Dato: 25/2 kl. 10.00-12.00. Bestyrelsen mødes kl. 9. (Thomas, Marianne, Andres og Benedikte kan 
deltage) 

- Aftale med skolen. Benedikte laver forespørgsel om det kan lade sig gøre at flytte dato. Hun giver 
besked til Thomas, hvis han ikke selv har mulighed for at hente nøgle 

- Marianne laver indbydelse inkl. link til tilmelding. 
- Indkøb: Benedikte 
- John henter fastelavnsboller 
- Andet? 

 

Trailere 
- Trailer 3 ren, resten til haveaffald: Kan det lade sig gøre i praksis? John mener det ikke, og mener 

også at trailer 3 skal være med gitter, så trailer 4 fortsat bruges til at kører jord. Ok, så længe der er 
afstemt forventninger til rengøringsniveau. Besluttes først efter generalforsamlingen. 

- Rolf skal ind over trailerbooking, så det ikke længere afhænger af Daniel. Trailer 3 skal sættes i drift 
efter påske. 

- Søndag d. 21/1, brug af trailer 2 uden booking, fejlparkering, uvasket, ulåst. Skal det i nyhedsbrev? 
Skal ikke med, men uheldigt at der hverken er booket eller låst. Skal trailerkode fx flyttes, så den 
først er tilgængelige når man har gennemført booking? 

Opsamling fra sidste møde: 
- Kontaktdatabase, tilføje telefonnummer ved tilmelding til nyhedsbrev. Marianne arbejder på det, 

forside til hjemmesiden er desværre gået ned. 
- Database over betalende medlemmer 

o Dropbox eller Google docs? Dropbox 
o Omdeling til ikke medlemmer? Liste er for lang, samles til Benedikte som tjekker op på 

hvilke der er korrekte til omdeling i postkasse. 
- ”Velkomstbrev” på hjemmesiden? Benedikte har tidligere udgave, som hun justere og rundsender 

til kommentering. 
- Referat fra generalforsamling 15 er det kommet på hjemmesiden? Thomas sender elektronisk kopi 

til Marianne. 
-  

Nye punkter: 



- Status på hjemmeside forside? Daniel er ved at undersøge backup for at genskabe forside. 
- Forespørgsel på om belysning på Rosendalvej to steder kan byttes om. Thomas har kontakt, og 

videresender beskrivelse/forespørgsel. 

Events i det kommende år 
- Containere i foråret: 20-22/4  

Nyhedsbrev: 
Hvad skal der i kommende nyhedsbreve? 

- 1. feb.: Indkaldelse til generalforsamling med regnskab – underskrevet 
- 5. feb.: Invitation til fastelavn med tilmeldingsfrist 19. feb. 
- 16. feb.: Reminder: fastelavn – generalforsamling 
- 1. mar.: Referat udsendes 
- Næste nyhedsbrev i begyndelsen af april/ efter første møde  

o Tak for sidst – link til referat på hjemmeside 
o Forårets containere 
o Fotos fra fastelavnsfest 
o Ny ren trailer 3 
o Konstituering af bestyrelsen 
o Kontingent husk at betale 
o Ødelæggelse af skraldespande ved tømning, kontaktinfo medsendes 

Salg i foreningen 

- Rosendalvej 39 

Til salg i foreningen 

- Højvangsvej 40 
- Højvangsvej 30 
- Rugbjergvej 46 
- Rosendalvej 16 

Næste møde/punkter til næste møde: 
Er bum lukket 

Er stigen blevet lavet som aftalt ved gennemgang med kontaktperson fra kommunen. 

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) 


