
Referat af bestyrelsesmøde 31. marts 2022  

Tilstede: Benedikte, HC, Marianne, Lea, Martin og Rolf   Referent: Marianne  

Dagsorden 

• Præsentation af bestyrelsesmedlemmer 

• Evaluering af arrangementer og aktiviteter 

Generalforsamling 

Sløjt fremmøde fra et begrænset antal husstande, men god stemning. Referatet er godkendt af 

bestyrelsen og offentliggjort på hjemmesiden. Diskussion om, hvordan vi kan få flere deltagere med?  

Forslag om udsendelse af forslag til medlemmerne før generalforsamlingen. Dette vil dog kræve en 

vedtægtsændring i forhold til de nuværende frister og kan i så fald først have virkning fra 2024. 

Forslag om oplæg/foredrag inden generalforsamlingen; fx havearkitekt, vilde haver, nabohjælp mm. 

Dette arbejder vi videre med til generalforsamlingen i 2023.       

Fastelavn 

Knap 100 tilmeldte. En tønde for meget – forslag om voksen-tøndeslagning næste år. Ingen 
sveskefastelavnsboller næste år - De resterende fastelavnsboller blev givet til Cafe Parasollen.     

Førstehjælpskursus + hjerterstarter 

Kun fem deltagere på kurset, men meget lærerigt. Benedikte tager kontakt ang. opsætning. 

• Trailere 

Ikke så mange henvendelser om defekter. Stadig problemer med næsehjul – henvisning i 
nyhedsbrev. Der kan være behov for ekstra trailer visse tidspunkter på året, men begrænset 
parkeringskapacitet. 

Forslag: Tidsrummet for lån indsnævres fra nuværende 12 timer til 6 timer. Vedtages.  

Marianne kontakter Moesborg og får i samme ombæring koden ændret – træder i kraft 1. maj.     

• Grønne arealer 

Benedikte takker ja til tilbuddet om beskæring fra Dichs med henstilling til snarlig udførelse. 

Endnu en gennemgang af træerne på fællesarealer med kommunal kontaktperson 4. marts. Et 
enkelt træ blev vurderet til at være i dårlig stand og er siden blevet fældet på kommunens regning.  

Hvert syvende år skal der foretages en mere grundig trægennemgang. Denne igangsætter 
kommunen inden længe.   



Genplantning af de væltede træer: Benedikte aftaler nærmere med kontaktperson omkring 
placering, type og udførelse.    

• Forslag fra generalforsamling 

Etablering af grønt udvalg 

Vedtaget på generalforsamlingen, hvor Jill, der tidligere har været medlem, tilkendegav ønske om at 
være med. Fra bestyrelsen deltager Benedikte, HC og Lea i det grønne udvalg. 

Der efterlyses flere medlemmer til udvalget i næste nyhedsbrev, og der indkaldes til åbent møde den 
9. juni kl. 17-19 på legepladsen.  

Beskæring af læhegn 

Forslag fra Høj99, der tilbød at formidle kontakt til berørte grundejere. Jill kontaktes med henblik på 
et møde i maj. Fra bestyrelsen deltager Benedikte, Lea og HC. 

Nyt støjhegn  

Da forslagsstiller ikke var til stede, er det uklart, hvorvidt der ønskes ny hegntype eller etablering af 
nyt raftehegn. Hegnet blev etableret af kommunen i forbindelse med anlæg af cykelsti.  

Benedikte kontakter kommunen i forhold til at afklare vedligeholdelsespligten og evt. vurdering af 
hegnets tilstand. 

• Kommende arrangementer og aktiviteter 

Containere 

Den sidste hele weekend i april; 22-24. april. Martin sætter sedler på  

Skt. Hans  

Afholdes traditionen tro i samarbejde med Jarlsminde grundejerforening torsdag den 23. juni. 
Båltaler er Rani Hørlyck.  Benedikte, Lea, Martin deltager i planlægningsudvalget. 

Forslag om inddragelse af spejderne. Forslag om food truck med mulighed for aftensmadsindkøb.     

Nyhedsbrev 

Udsendes i april; Referat af gf, konstituering af bestyrelse, efterlysning af suppleant, etablering af 
grønt udvalg + møde, containere, trailernæsehjul og tidsbegrænsning, fastelavnsfotos.  

Udsendes i juni: Grønt udvalg, skt. Hans, Sommerfest mm.  

• Medlemshenvendelser 
o Stormskade Høj55 – Rolf svarer  

 



• Konstituering og opgaver 
o Rolf: Formand og traileransvarlig 
o Martin: Næstformand og arrangementer  
o Benedikte: Kasserer, kontingent, kommunal kontakt og grønt udvalg  
o Marianne: kommunikationsopgaver; hjemmeside, nyhedsbreve samt mailen.  
o HC: Grønt udvalg 
o Lea: Grønt udvalg og arrangementer 

 
 

• Næste møde og vigtige datoer 
o 1. maj: Ny trailerkode og kortere tidsbegrænsning træder i kraft 
o Ukendt dato: Læhegnsmøde (maj) – Benedikte, HC, Lea, Jill samt berørte 

grundejere deltager 
o Ukendt dato: Skt. Hans planlægningsmøde – Benedikte, Martin og Lea deltager 
o 9. juni: Grønt udvalgsmøde ved legepladsen – Benedikte, HC og Lea deltager 
o 23. juni: Skt. Hans – hele bestyrelsen deltager 
o Ukendt dato: bestyrelsesmøde primo/medio august 
o 28. august: Sommerfest – hele bestyrelsen 

 


