
Deltagere: 
Benedikte, Thomas, Anders, Rolf, Mark (referent) 
Dato og sted: 4/12 hos John 
Afbud: Arne, Marianne 
Kursiv er efterskrift 

 
Dagsorden og referat: 
 

Opsamling fra sidste møde: 
- Ny database i Dropbox – Opdateres af Marianne inden jul 

- Revideret velkomstbrev – Ligges på hjemmeside inden jul 

- Sti mellem Rugbjergvej og Klokkeskovvej – Arbejdet er udført, der ligger nu dræn i siden som leder 

vandet væk. 

- Status Nabohjælp – afventer Arne, og håndteres under det grønne udvalg 

- Idemøde med Folmer – Anders tager forbi og tager en snak 
- Ny trailerbestyrer – Ingen henvendelser, bestyrelsen overtager opgaven med at varetage driften af 

trailerne mv.  
- Aftale omkring snerydning – Thomas har været i dialog med flere forskellige entreprenører, der 

landes aftale inden jul. 

- Hjemmeside 

o Info om Radonmåler: fx link til bolius eller andet med info  

o  Ny hjemmeside og evt. inkl. ny trailerbooking der fungere korrekt på tablet/IPad osv. 

 General gennemgang og opdatering af hjemmeside 

 Wordpress skabelonen Divi? 

 Trailerbooing: Woocommerce med bookingtilføjelsen? 

 https://da.wordpress.org/plugins/appointment-hour-booking/#description? 

 Anders har kontakt som er prisbevidst. Som derfor skal sættes i gang når ønsker 

har været vendt. Anders snakker med Marianne om hun vil være primær tovholder 

på dialogen med hjemmeside mand. Hun inddrager relevante personer efter 

behov. 

Nye punkter: 
- Strategi for at hverve nye medlemmer – skal der omdeles seneste nyhedsbrev til alle der ikke er 

medlemmer og alle der ikke modtager digitalt.  

o Medlemmer der har lavet et aktiv valg skal have lov at være i fred. Fokus er på at tilflyttede 

kommer med. Der kan overvejes at sende et skriv med rundt når 

generalforsamlingsindkaldelsen deles rundt.   

- Strategi for at få alle til af modtage nyhedsbrevet? Skal vi tilmelde tilflyttere når de melder sig ind? 

o Der er omdelt seneste nyhedsbrev manuelt til dem der ikke modtager digitalt med 

opfordring til at melde sig til at modtage det. 

- Udkørsel Rugbjergvej til Jarlsmindevej. 

o Benedikte har fulgt op på hvad der sker via Borgertip. Thomas sender også mail på vegne af 

bestyrelsen med supplerende billedmateriale. 

Opdatering fra udvalg 

https://da.wordpress.org/plugins/appointment-hour-booking/#description


- Det Grønne udvalg/Harmonisering af veje 
o Der har været gennemgang med gennemgang med anlægsgartner som udarbejder kort 

notat/tegning over hvad der er i dag, og hvad hans forslag er til området i fremtiden. Dette 
løses inden for honorar på 4000 kr. Dette ønskes fremlagt for bestyrelsen i januar, hvor 
efter der kan tages stilling til om han skal hyres til at præsentere det på 
generalforsamlingen. 

- Trailere 
o Byggeplads oppe omkring trailere, derfor måske relevant at sende meddelelse ud om at der 

skal tages hensyn fordi vi ikke betaler husleje.  
o Der er godkendt indkøb af ny trailer 
o Der er godkendt indkøb af nye dæk til trailer 4 
o Reservehjul skaffes og ligges i den gule kasse. 
o På grund af ombygning på nuværende trailerparkeringsplads, kan vi ikke længere benytte 

pladsen til parkering af trailerne. Trailerne skal derfor flyttes inden for3 måneder. Det er 
derfor besluttet af sætte indkøb af ny trailer på hold. 

Nyhedsbrev: 
Udsendelse januar, senest 29. januar 

- Indkaldelse til generalforsamling 

Efterfølgende nyhedsbrev 

- Behov for ny trailerbestyrer 
- Husk mulighed for radonmåling inden varmesæsonen slutter  
- Andet? 

 

Næste møde/punkter til næste møde: 
- Tirsdag 15/1 hos Marianne kl 20.00 

 

Events i det kommende år 
- Generalforsamling 2019 – tirsdag den 26/2 
- Fastelavn 
- Containere forår 2019 – Sidste weekend i april (med undtagelse af at det rammer sammen med 

påsken) 
- Skt. Hans 
- Sommerfest: Søndag den 25/8. 
- Containere efterår – weekenden efter efterårsferien. 
- Andet? 

Salg i foreningen 

- Rugbjergvej 72. Bekræftet af Boliga 
- Højvangsvej 16? Mangler bekræftelse fra Boliga 
- Rugbjergvej 58? Mangler bekræftelse fra Boliga 



Til salg i foreningen 

- Højvangsvej 48 
- Rugbjergvej 66 

 


