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Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde søndag den 18. september 

2022 

 

Mødedeltagere:  

Cecilie, GRV 74 | Jens, GRV 36 | Sara, GRV 64. 

 

Dagsordenspunkter: 

 

38. Lukket punkt. 

39. Hvordan er ejerforeningens økonomiske situation? (v. Cecilie). 

40.Gennemgang af hjemmeside: Bestyrelsens input til ændringer og  

tilføjelser (v. Sara). 

41. Gennemgang af udkast til folder (v. Sara). 

42. Opfølgning af punkter fra sidste bestyrelsesmøde d. 19. juni 2022 

Se referat især pkt., 23, 24, 25, 31, 34.  

43. Lukket punkt. 

44. Etablering af græs på skrænter - ekstraordinær generalforsamling? 

45.Eventuelt. 

 

Ad. 39  

Cecilie beretter, at ejerforeningens økonomiske situation er stabil.  

Det besluttes, at der bestilles tid hos til DEAS til en budgetgennemgang – 

Bevæggrunden er, at den samlede bestyrelsen har et ønske om, at foreningens 

økonomi bliver endnu mere gennemsigtig og gennemskuelig for bestyrelsen – og 

således også for hele ejerforeningen. 

Det besluttes, at Jens kontakter DEAS for nærmere aftale. Ligeledes blev det 

besluttet, at bestyrelsen er repræsenteret ved Cecilie og Jens på mødet. 

 

Ad. 40  

Det besluttes, at der afholdes et ekstraordinært bestyrelsesmøde med fokus på 

kommunikation således, at der bliver en fælles kommunikativ linje og enighed om form 

og indhold i forhold til de kommunikationsindsatser, der er i proces – herunder 

udarbejdelse af folder til nye medlemmer, kernefortælling samt hjemmeside.  

Det besluttes, at bestyrelsesmødet afholdes tirsdag den 4. oktober 2022 hos Sara.  

Det besluttes, at alle bestyrelsesmedlemmer inden mødet har forholdt sig til 

hjemmesidens nuværende indhold samt ønsker for fremtidigt indhold. 

 

Ad. 41 - Se ”Ad. 40” 

 

Ad. 42  

• Ad 24A - Se ”Ad 40” 

• Ad 25 Jens oplyser, at det drejer sig om ca. 10 matrikler.  

Det besluttes, at Poul og Jens kontakter de respektive beboere inden næste 

møde.  

• Ad 31 Det besluttes, at Tine orienterer om strukturen ved næste 

bestyrelsesmøde. 
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• Ad 34 Tilbud er indhentet, men der er ikke i budgettet for 2022 frigivet økonomi 

til igangsættelse.  

Det besluttes, at punktet tages op på næste generalforsamling. 

 

Ad 44 

Det besluttes, at punktet tages op på næstkommende generalforsamling. 

 

Ad 45 

 

• Bestyrelsesformanden oplyser, at foreningens vicevært har været sygemeldt i 

tre uger. Der er lavet en opstartsplan for hans videre arbejde.  

 

• Bestyrelsen har modtaget forespørgsler på opsætning af el-ladestandere.  

Det besluttes, at bestyrelsen påbegynder afdækning af markedets forskellige 

muligheder, da det skal danne grundlag for svar på de respektive 

forespørgsler.  

Det besluttes, at status på dette fremlægges på næstkommende 

generalforsamling. 

 

 


