
 
 

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 17. maj 2017 

Til stede var: Pernille Alberg, Anders Thorborg Mørk, Kim Klarskov Sjælland, Holger Bang, John Stilbo, Ena 

Andersen og Annemette Hindhede. 

 

1. Konstituering af bestyrelsen 

a. Pernille Alberg – Formand 

b. Holger – Kasser 

c. John Stilbo – Bestyrelsesmedlem 

d. Kim Klarskov Sjælland – Bestyrelsesmedlem 

e. Anders Thorborg Mørk – Bestyrelsesmedlem 

f. Ena Andersen – Suppleant 

g. Annemette - Suppleant 

 

2. Evaluering af Generalforsamling 

a. Referatet blev godkendt med mindre kommentarer. 

 

3. Økonomi 

a. Kvartalsrapport er godkendt 

b. Opfølgning på årsmødet med Datea: 

i. Bestyrelsen undersøger Dateas arbejde i forhold til fejl og mangler i regnskab. 

ii. Der er lavet en velkomstfolder, som gennemlæses og sendes i tryk 

iii. Bestyrelsen snakker med Danske Bank og Datea i forhold til gebyrer i forbindelse 

med kassekredit på 100.000 kr. 

iv. Bestyrelsen finder alternativer til Datea i forhold til at undersøge markedet, så vi 

får det bedste til pengene. 

 

4. Vedligeholdelses- og udviklingsplan for grundejerforeningen 

a. Bestyrelsen følger op på NCC i forhold til at udbedre områder på de sorte arealer. 

 

5. Fællesareal 

a. Betsyrelsen henter tilbud på at få pænere bede ved indgangene til de enkelte veje. 

 

6. Udvalg 

a. SOL-udvalg 

i. Legepladser er blevet vedligeholdt 

ii. Stubbe er blevet etableret 

iii. SOL-udvalget kommer med forslag til flere aktivitets- og socialskabende 

installationer. 

b. P-Plads-udvalg 

i. Udvalget finder tre forslag til generalforsamling 2018, som kan løse nogle af de 

udfordringer der er for nogle ejere i forhold til P-pladser. 



 
ii. P-pladser til elbiler undersøges yderligere af bestyrelsen. 

c. Festudvalg. 

i. Intet at berette – men der kommer en inbydelse til en sommerfest i august. 

 

7. Vedtægter 

a. Bestyrelsen gennemgår vedtægterne til næste bestyrelsesmøde. 

 

8. Henvendelse fra Grundejere 

a. Alle henvendelser er blevet besvaret 

 

9. Andet mere 

a. Intet at berette 

 

10. Næste møde 

a. 20. Juni 2017 


