
 

Referat af Regnskabs og budgetmøde 

Søndag d. 10. nov 2019 kl. 10.00 

        
            Deltagere.:  Connie, Kim, Ruth og Jette 

            Afbud fra Benny  

1. Gennemgang af regnskab 

Regnskabet blev gennemgået. Der blev rettet nogle tastefejl.  

2. Status grønne områder.  

Prioriteret opgaver: 

Indklip af Tørvemosevej, indklip af bevoksning (grønne øer).  

Det grønne udvalg indhenter tilbud på en flerårig plejeplan.  

Bestyrelsen planlægger ”markvandring først i det nye år” 

3. Status veje 

Arbejdet med udlægning af skærver, samt vedligeholdelse af vore veje fortsætter i 

forhold til, hvad der er økonomisk muligt. Vejenes nuværende beskaffenhed 

vurderes jævnligt.  

Der arbejdes på løsning /udbedring og forebyggelses muligheder af vejhuller.   

Der er modtaget et enkelt tilbud på reetablering af hajtænder. Vi afventer fortsat 

tilbud fra yderligere 1 entreprenører. Birkely ønsker tilbud fra endnu en 

entreprenør. Connie kontakter Helle R, GF- Ingershøj, der er tovholder på dette.  

Et enkelt bestyrelsesmedlem mener, at budgettet til veje er sat for lavt.  

4. Petanguebane 

Forventet pris på etablering, ca. 10.000,-   

Bestyrelsen valgte at sætte dette på stand by til der kan findes midler til 

etableringen.  

5. Borde og bænke på grønne områder 3 sæt. 

Nuværende overslag ca 10.000,- 

Det var ikke muligt af afsætte midler i budgettet til dette.   

Forslag kunne være, at man forhøre sig, om der i foreningen skulle være 

grundejere der har nogle de vil af med.  

En anden mulighed kunne være DBA og øvrige markeder og evt. anskaffe dem via 

disse muligheder. Det kunne muligvis være et renoveringsprojekt ved Fælles 

arbejdsdagen til foråret som bestyrelsen forventer af afholde som sidste år.   

6. Schelde 

Nuværende overslag 50.000,- 

Der stilles mange og større krav til at holde en sådan ”kørende”. De blev derfor 

besluttet ikke at bruge yderligere tid på dette.  

 



 

 

7. Udarbejde budget for 2020 0g 2021 

Budget for 2020 samt 2021 blev udarbejdet.  

Foreningen samt foreningens områder, har nu nået en alder, hvor renovering og 

vedligeholdelse stiller større krav til den økonomiske indsats. Trods flere forsøg på 

budgetterne inden for de økonomiske midler, foreningen får ind bl.a. via 

kontingenter, indmeldelsesgebyr osv. Hvor nødig bestyrelsen end ønsker det, er 

den nødsaget til at varsle evt. kontingentstigning i både år 2020 og 2021.  

8. Evt.  

Tilbud på fælles græsslåning er modtaget og åbnet. 

Bestyrelsen har ud fra en objektiv vurdering, faglig baggrund samt økonomi 

besluttet, hvilken entreprenør vi ønsker at pege på. 

Vi afventer videre forløb.  

Fordelingsnøgle er vedhæftet som fil 

 

D. 2. februar 2020 kl 10. er forslag til næste bestyrelsesmøde, hvor vi samlet 

foretager ”markvandring”.   

Næste Bestyrelsesmøde d. 3. marts 2020 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


