
 
Referat fra bestyrelsesmøde den 12.6.2016 

Til stede: Birte Jakobsen, Henrik Markfoged, Hans Jørn Bay, Karin Keller, Bodil Trøster, Dorthe 
Christensen, Torben Søgaard Pedersen, Preben Kvistholm og Mogens Rasmussen(ref.) 

Godkendelse af referat fra 14.5.2016 - Det blev besluttet at suppleanterne fremover også deltager 
i bestyrelsesmøderne. Ellers ingen bemærkninger. 

Samarbejdet i bestyrelsen. Formanden præciserede, at det er illoyalt at gå bag om ryggen på 
bestyrelsen ved at henvende sig til Landsforeningen samt kontakte tidligere 
bestyrelsesmedlemmer for at lufte utilfredsheder – er man utilfreds, skal det frem på 
bestyrelsesmøderne, og eventuelle henvendelser eksternt, skal ske via formanden. Han 
opfordrede til at glemme fortiden og koncentrere sig positivt om de fremtidige opgaver.  

Alle gav håndslag herpå! 

Generalforsamling. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt! Kassereren udsender regnskab samt 
budget til medlemmerne. På budgettet afsættes yderligere 20. 000 kr. til opretning (afvanding) af 
indkørslen, ca. 200 m grusvej). Frede Søgaard har lovet at være ordstyrer. Det blev besluttet flg. 
omkring de 3 fremsendte forslag: Pentanquebanen nedlægges –flydebroen droppes, men kan 
event tages op senere. Forslaget om kontingentforhøjelse er trukket tilbage, og skal ikke 
behandles på mødet. 

Hans Jørn køber øl og vand til generalforsamlingen (ca. 50 personer). Skaffer is til køling af øl og 
vand, Karin har flamingokasser. Henrik lejer 6x8 m telt (ca. 2000 kr.) samt toiletvogn.  

Bestyrelsen mødes kl. 10 lørdag den 25. juni ved bålpladsen. Her vil dagens opgaver blive fordelt. 

Sct. Hansfest. Mogens kontakter Brand/Redning for tilladelse til bålafbrænding. Torben stiller 
bålet an, og Jan står for selve afbrændingen – Henrik kontakter Jan. Hans Jørn køber ind efter 
indkøbsliste, foreningen har pølsebakker samt en del kopper og glas. Karin laver snobrød og 
Dorthe bager kage. Grillen renses og klargøres af Preben og Mogens. Kaffe medbringer Henrik, 
Preben og Karin. Mogens kontakter præsten for båltale og Erik for violin. Hans Jørn undersøger om 
hans musikgruppe kan spille efter bålafbrænding. Oprydning søndag kl. 10, og hvis muligt sidst på 
aftenen. 

Fremtidig vejvedligeholdelse. Mogens oplyste, at der var kommet tilbud ind på opretning af 
indkørslen, samt på sprøjtning med Dustex Samlet pris ca. 15.000 kr. incl. moms. Entreprenøren 
anbefaler at man fjerner chikanerne, (plantekummerne flyttes) da man skal undgå sving, for ikke 
at køre vejen op. I stedet anbefales bump. Mogens kontakter Silkeborg kommune herom efter 
generalforsamlingen. Trafikspejl ved udkørslen mangler. 

Bliver der tilfredshed med indkørslen(ca. 200 m grusvej)., kan man næste år oprette (afvande)de 
mest befærdede grusveje på samme måde (ca. 450 m). Vejhøvlen skal påmonteres hjul, hvis den 
skal bruges til fremtidig vedligeholdelse af grusvejene.  

Vej & Sti. Torben foreslog at bestyrelsen regelmæssigt går en tur i området for at tage stilling til 
naturpleje mm. Formanden gjorde opmærksom på at bommen nu skal låses op så sommerhus-
ejerne kan komme ned med grene til bålet. Torben oplyste, at der var fældet træer i området, 
grene mm vil blive lagt på bålet. Der vil ikke blive fældet egetræer.   

 



 
Eventuelt. Torben spurgte om ikke Jan skulle deltage i bestyrelsesmøderne, Henrik svarede nej, og 
begrundede det med at Karin Keller er valgt som formand for Vej og Sti og Torben og Preben er 
valgte medlemmer til Vej & Sti udvalget. 

Jan har efter mødet oplyst, at han ikke fremover ønsker at slå græs eller ordne vejene.  

Hans Jørn indkøber printer til foreningen. 

Spørgsmålet om hvem der var 1. suppleant til bestyrelsen blev afklaret – Dorthe er 1. suppleant og 
valgt for 2 år. Bodil er 2. suppleant og valgt for 1 år. 

Næste møde. Formanden indkalder efter behov. I sommerhalvåret holdes møderne privat.  

Næste møde holdes hos Karin. Møderne afholdes i forbindelse med en weekend. 

Møder i vinterhalvåret holdes på kroen. 

Godkendelse af referat. Eventuelle bemærkninger eller tilføjelser til referatet sendes til Mogens 
inden referatet godkendes og gemmes på foreningens hjemmeside. Endelig godkendelse ske på 
næste bestyrelsesmøde. 

 

 

Telefonnummer til adresselisten: Torben 22112945, Preben 30237094, Dorthe 22442799 


