
BESTYRELSESMØDE, ONSDAG D. 23. JULI 2014 

 

Til stede:  Søren, Margit, Lars Ole og Anette (afbud fra Jytte) 

 

Dagsorden:  1) Konstituering 

  2) Generalforsamling 

  3) Kloakering 

  4) Veje 

  5) Økonomi 

  6) Eventuelt 

 

Referat: 1) Søren Mogensen fortsætter som formand, Anette Poulsen fortsætter 

som kasserer og Margit, Lars Ole og Jytte fortsætter som menige 

bestyrelsesmedlemmer. 

2) Fint fremmøde til den afholdte generalforsamling. Kloakering og 

genetablering af veje fyldte en del - men alle punkter blev diskuteret i en 

god stemning. Under eventuelt fremlagde Søren tilbud fra Janne Holt 

ang. overtagelse af vejene (se pkt. 4). 

3) Kloakering er færdigt fra kommunens side. Søren/bestyrelsen følger 

tæt op på retablering af vores område og især veje + vejrabatter. Vi 

afventer pt. svar på fremsendt mail. Det forventes at der lægges knust 

asfalt på vejene igen i foråret 2015. 

4) Som fremlagt på generalforsamlingen blev vi kort før afholdelsen 

kontaktet af Janne Holt, der gerne vil overdrage vejene til os uden 

kompensation.  

Umiddelbart skønnes overtagelsen at koste 15.000,- kr. i administration 

mv. Vil Janne Holt i givet fald være med til at dele omkostningerne? 

Søren retter henvendelse til JH. 

På generalforsamlingen var der positive tilkendegivelser på, at 

bestyrelsen skulle undersøge sagen nærmere - men har vi generel 

opbakning til en overtagelse? Dette blev drøftet i bestyrelsen, der 

bakker op om en overdragelse, da det vil fremtidssikre vores vej-ret til 

stien efter broen (skal tinglyses) samt sikre os indflydelse på brug og 

vedligeholdelse af vejene - også ved et fremtidigt ejerskifte ved Janne 

Holts salg af ejendom og tilhørende veje. 

På generalforsamlingen var der også skeptiske tilkendegivelser: Får vi 

noget positivt ud af en overdragelse? 

Bestyrelsen har besluttet at sende brev ud til områdets beboere med 

ønsket om en tilkendegivelse for eller imod. Ud fra disse 



tilbagemeldinger og Sørens snak med Janne Holt træffer bestyrelsen 

efterfølgende sin beslutning. 

I samme omgang gennemgik bestyrelsen det fremsendte brev fra 

kommunen ang. genetablering med knust asfalt. Henvisning til 

kommunens brev skal fremgå af bestyrelsens brev til beboerne. 

Bestyrelsen besigtigede overgangen ved broen og besluttede at rydde 

lidt op i bevoksningen. 

5) Ved årsafslutningen havde foreningen en beholdning på ca. 26.000,- 

med forventelig kontingent for 2014 på ca. 14.000,- har foreningen en 

beholdning på ca. 40.000,-. I indeværende år har der været udgifter til 

primært generalforsamlingen på ca. 5.000,- kr.  

Alt i alt skønnes det, at foreningen har en sund økonomi. 

6) Intet under eventuelt. 


