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Referat af Bestyrelsesmøde   Søndag d. 25. okt. 2020  
Deltager.: Kim, Jesper, Connie, Ruth og Jette      afbud fra Allan.  

1. Underskrivelse af referat fra sidste møde d. 29. Aug. 2020  

Referat underskrevet.  

  

2. Udarbejdelse af budgetforslag 2021-2022 

Kladde til budget for år 2021+2022 blev udarbejdet.  

Regnskab for år 2020 til dato blev gennemgået. For nuværende kan det ses, at regnskabet vil 

komme ud med et godt overskud, bl.a. grundet Covid19. Bestyrelsen valgte, at se på, hvilke mere 

eller mindre, opgaver, der evt. kunne udføres for dette ”overskud”. (Grønne områder og veje.)   

 

3. Nyt fra formanden 

Foreningen har skiftet ikke CE godkendt hjertestarter til en godkendt. 

Forsikring og serviceaftale på ovennævnte er på plads.  

 

4. Nyt fra kassereren 

Da regnskabet på nuværende tidspunkt viser rimelige gode grønne tal på bundlinjen, er bestyrelsen 

enige om. at foreningens drift konto ikke skal fremstå som en slags opsparingskonto. Det blev derfor 

besluttet, at det forventede overskud kan benyttes på foreningens øvrige områder i år 2020.  

Det blev ligeledes besluttet, i forhold til udarbejdelse af budget for 2021 0g 2022, at der kan lægges 

budget således, at saldoen på foreningens driftkonto ALTID skal være mindst 35.000,00 kr. ved 

årsregnskabets afslutning.  

 

5. Nyt fra Grønne områder og veje 

Kim fremlagde et udkast til en fremtidig plejeplan for de grønne områder. 

Der vil blive indhentet tilbud dette.     

Et par grundejere har henvendt sig vedr. høje træer. Dette vil der arbejdes videre på, sammen med 

plan for grønne områder. 

Der vil ligeledes være fokus på vedligehold af veje.  

 

6. Evt.  

Sammenlægning af de 3 foreninger blev drøftet. Der er pt ingen aktuelle planer i luften. 

Samarbejdsproblemer.: Bestyrelsen er pt. massivt udfordret af interne samarbejdsproblemer med 

et medlem, som direkte modarbejder øvrige bestyrelse. Formanden har opfordret medlemmet til at 

forlade bestyrelsen, således at pladsen kan gives videre til eén, som vil påtage sig opgaver på lige 

fod med resten af bestyrelsen. Dette ønsker medlemmet ikke.  

Forsikring.: Det blev drøftet, hvor vidt foreningens forsikring dækker, hvis uheldet skulle være ude, 

at et af foreningens træer skulle vælte ind på en grundejers område og der forvolde skader. Hvilket 

vi absolut ikke håber.  

Forsikringsselskabet oplyser.:  Det er den enkelte grundejers husforsikring der dækker.  

 

 

Næste bestyrelsesmøde d. 22. nov. 2020  


