
                                                                                                                                         
 

Referat fra bestyrelsesmøde den 16. juli 2016 

Afbud fra Dorthe og Preben. 

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 12.6 - Godkendt 

 

Siden sidst. Sankt Hans aften var meget vellykket med stort besøg trods regn. Kan 

nøjes med en toiletvogn næste år. Lejetelt kostede 2000 kr, bestyrelsen overvejer at 
købe telt. Afbrænding af bål kan ske sammen med en arbejdsdag- der indkaldes via 
mail, når vejret tillader det. 
 

Bestyrelsesmøde. Er bestyrelsesbeslutninger er "lukket" indtil mødereferat er 

godkendt. 
 

Kritiske mails. - Bestyrelsen behandler mailen på møde inden der svares, 

formanden kontaktes, hvis man er i tvivl. Brev fra Torben Harritz blev gennemgået. 
Hans Jørn har lavet svarskrivelse som blev godkendt. 
 

Hjemmesiden. Hans Jørn anbefaler hjemmesiden One Com, som koster 14 kr om 

måneden. Der arbejdes videre på sagen, det haster! Godkendte referater vil blive lagt 
på hjemmesiden. 
 

Økonomi. Hans Jørn oplyser at alt nu er i orden i forhold til Jyske Bank, men kun 

kassereren kan hæve penge! Event. udlæg til kørsel aftales mm formanden. 
 

Veje, indkørslen. Svar fra Silkeborg vedr. vejreguleringer af 100 m indkørsel. Der 

ønskes flere oplysninger om udformning af bump. Bestyrelsen blev orienteret herom. 
SK ønsker oplyst hvem der har opsat trafikspejle. 
 

Vejvedligeholdelse. Erik opfordres til fast at stå for afretning af grusvejene. 

Formanden og Karin kontakter Erik. Der er købt og monteret hjul på vejhøvlen. Jens 
vil gerne hjælpe med vejene, når der er behov herfor. 
 

Græsslåning. Preben og Torben har delt opgaven. Preben bruger foreningens 

havetraktor, Torben bruger egen havetraktor. Foreningens havetraktor er nu blevet 
repareret af Bjarne. Traktor m græsklipper kan være problematisk når stierne er 
bløde, anskaffelse udsættes. 
 

Grønne områder.  Det blev aftalt, at foretage en fælles besigtigelse af de grønne 

områder lørdag den 30. juli, med henblik på den fremtidige vedligeholdelse. Vi mødes 
ved traktorskuret kl. 10. 
 

Opslagstavle. Mogens passer opslagstavlen. Det blev besluttet at fjerne 

postkassen, når medlemmerne var informeret herom. HJ sørger for at postvæsenet 
får besked om adresseændringer, således at al post fremover tilgår formanden eller 
kassereren. 
 

 
 



                                                                                                                                         
 
 
 
Eventuelt. Nøgler: Erik og Preben tildeles nøgler til traktorskur og bommen 

Mogens får nøgle til opslagstavlen 
 

Næste møde – mødetidspunkt aftales den 30. juli, når hele bestyrelsen er samlet. 

 

Ref. Mogens 

 

 


