
 

 

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 10. september 2012 

Til stede var: Holger Bang, Pernille Alberg, Denise Møller Jensen og Anne Bech Sørensen. 

 

Punkt 1 på dagsordenen var at få helt styr på referatet fra generalforsamlingen, få indhentet 

stemmefordeling mv. samt at få underskrevet referater fra de 2 tidligere møder. 

Punkt 2 var Den Lille Skovmand og hvorvidt der var tilfredshed med hans arbejde på vore arealer. 

Bestyrelsen var ikke tilfreds, da der hverken foreligger nyt tilbud, ikke er blevet slået græs igennem flere 

uger, ikke er blevet luget mv. Denise har indhentet forslag fra 2 andre gartnere, som blev gennemgået og 

sammenlignet. Desværre viste det sig ved gennemgang af budgettet, at den gartner bestyrelsen gerne ville 

ansætte ikke kunne holdes inden for det nuværende budget, som ville blive overskredet med 190.000 kr.  

Dog kunne det forsvares at tegne en aftale med den ene anlægsgartner (Kjærgaard) for resten af året til at 

starte med, da der var luft og likvide midler i budgettet til det. Der resterer bl.a. 80.000 kr. i budgettet, der 

bliver indkalkuleret. Det blev derfor besluttet at Denise kontakter Kjærgaard gartner, prøver at presse ham 

en smule mere i pris og derefter indgår en aftale for vedligeholdelse af området resten af året. Betingelsen 

er, at alt skal stå knivskarpt inden vinteren sætter ind, og da kan vi i slut december tale sammen og se om 

der er mulighed for et videre samarbejde. 

I forhold til Skovmanden vil det blive forsøgt at finde en pragmatisk løsning. 

Punkt 3 er Datea. Holger er ved at være i land med alle lister. Datea mangler nu kun de sidste ting inden alt 

kører. Bank er også i fuld gang med at blive overdraget af Bettina. 

Punkt 4 var dropbox – vores online dokument deling. Holger sørger for oprettelse og starter på at scanne 

dokumenter ind, som vi så alle 4 kan se. 

Punkt 5 var Shurgard. Denise har sørget for oprettelse af lagerrum, som allerede er taget i brug. 

Punkt 6 var hjemmesiden. Anne spørger Janus om log in til hjemmesiden og prøver derefter selv at 

manøvrere rundt. Janus er for ophængt til at gennemgå det lige forløbigt. 

Punkt 7 var udlæg. Medlemmer fra den gamle bestyrelse samt den nye havde diverse udlæg, som Holger 

tager med til Datea, der fremover sørger for overførsler. 

Punkt 8 var beboerliste. Denne har Datea kigget på, men skal prøve at se den igennem igen. Ellers må 

bestyrelsen selv gennemgå listen selv ved at gå rundt til alle ejendomme. 

 


