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REFERAT 

 
Bestyrelsesmøde den 4. Oktober 2021 kl. 19.00  

i Fælleshuset. 
 

Til stede: Preben Olsen, Lone Nielsen, Torben Christensen (ref.), Peter Buur, Dorthe Johansen, 
Jan Petersen, Hans Skov. 
 
 
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 23. August 2021. 
Referat godkendt og underskrevet. 
 
 
2. Godkendelse af dagsorden til mødet.  
Dagsorden godkendt. 
 
 
3. Økonomi. 
Balance for perioden 1/1 – 04/10-2021 blev omdelt på mødet. 
Sparekassen Kronjylland har oplyst, at den negative rente er hævet til 0,95 %. 
Restregning for udskiftning af sternbrædder er modtaget. Den samlede regning blev ca. 
20.000 kr. mindre end det oprindelige overslag. 
Møde med Mark Ejlertsen fra Sparekassen Kronjylland forsøges afholdt den 18/11-2021 kl. 
19.00 i Fælleshuset. 
  
 
4. Beboermøde og Arbejdsdag. 
Indkaldelse til beboermøde og arbejdsdag blev gennemgået og tilrettet. Indkaldelsen omdeles 
og lægges på hjemmesiden den 5. Oktober. 
 
 
5. Nyt siden sidst fra Områdeansvarlig. 

• Status vedr. udskiftning af sternbrædder. 
Arbejdet er tilendebragt.  

• Status vedr. Nabohjælp-skilt. 
Skiltet er modtaget og opsat ved nr. 22. 

• Foreningen har intet modtaget fra kommunen vedr. den udvidede skraldeordning. 
• Der er desværre stadig nogen, som ikke kan kende forskel på plastaffald og metalaffald. 

Den områdeansvarlige har været nødsaget til at tømme den ene plast-container, idet 
der var smidt en hel del metalaffald i containeren i form af gammelt værktøj og øldåser. 

 
 
6. Eventuelt.  
Der har været afholdt 3 møder med i alt 6 deltagere, som søger bolig i vores forening.   
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Et flertal af disse anses for at passe godt ind i foreningen.  
Der er således nu 11 ansøgere på interesselisten. 
Siden har yderligere 2 søgt optagelse i foreningen.  
Vi holder møde med disse i det nye år.  
 
Arbejdsdag bliver afholdt den 31. Oktober 2021. Den efterfølgende arbejdsfrokost vil være  
koldt bord, idet vi på beboermødet vil anmode nogen af de andelshavere, som ikke kan 
deltage i det fysiske arbejde på dagen, om at deltage i indkøb og anretning. Dorthe er 
tovholder. 
 
Der bliver holdt Julehygge søndag den 28. november 2021 kl. 15.00 med Julegløgg og 
Æbleskiver. Ilse og Torben i nr. 34 er tovholdere. 
 
Næste bestyrelsesmøde afholdes den 18. november 2021 i forlængelse af mødet med Mark 
Ejlertsen fra Sparekassen Kronjylland. 
 
 
 
 
 

Preben Olsen  Lone Nielsen  Peter Buur 
 
 

Dorthe Johansen Torben Christensen  
 


