
 

Bestyrelsesmøde den 14. juni 2021 

Til stede: Jens, Regnar, Jesper, Claus, Fie, Jan, Susanne. 

Vi sluttede mødet med at gå en tur ned til redskabscontaineren ved bålpladsen. 
 

1. Vedtagelse af dagsorden 

• Vedtaget 
 

2. Skt. Hans 

• Grundejerforeningen er vært ved pølser og brød. Øl og vand til salg. Der 

købes pølser mv. 

• Der er erfaring for, at ca. 100 møder op. 

• Skal der nedsættes et festudvalg? Et åbent udvalg for alle. 

• Der skal være en bålvåger (evt. Jan). 

• Skal der anskaffes en grill til fællesskabet. Claus undersøger. Vi fandt to 

i containeren. 

• Indbydelse. Fie. Folk skal selv medbringe kaffe. Fra d. xx/6 kan man 

køre brænde ned (rent, tørt træ og haveaffald (grene, afklip og lignende 

fra have og læhegn). Medbring stole og borde. Bålet tændes kl. 21.00 der 

er pølser fra kl. 19.30· Grillen tændes kl. 19.00. 

• Der er fire, der bager kage. 

• Vi mødes kl. 10 til opsætning af telte. 
 

3. Arbejdsdag i sensommeren/efteråret. 

• Vedtages. 30/10. Kl. 9.00-16.00 kaffe og rundstykker 
 

4. Visioner og ideer.  

• Udsat. 
 

5. Fastsættelse af næste møde  

• 2. august kl. 19.30 hos Jesper 
 

6. Evt. 

• Der bestilles to hængelåse; til bom og skur med 10 nøgler, som fordeles 

til bestyrelsesmedlemmer. 

• Det drøftes, hvordan medlemmernes kontaktoplysninger administreres i 

tilfælde af, at nogle vil i kontakt med andre. På den ene side kan der 

være personer, der ønsker, at deres kontaktoplysninger behandles 

fortroligt, på den anden side kan det være nødvendigt at komme i 

kontakt med sin nabo. Desuden er vi underlagt GDPR-reglerne. 

• Hjertestarter. Det er nok en god ide at lease af Falck eller Tryg, som 

vedligeholder. Vi snakker videre næste gang. Den kan hænge ved Søren 

i nr. 114 
 

 

 



 
 

 

 

Dagsorden 2. august 

Vej og sti-udvalget deltager 

1. Godkendelse af dagsorden. 

2. Hvilke opgaver ligger hos vej og sti-udvalget, og hvordan skal samarbejdet 

mellem bestyrelsen og vej og sti-udvalget rammesættes? 

3. Arbejdsdag. Fastsættelse af dato for forårsarbejdsdag. 

4. Velkomstbrev til nye ejere.  

5. Kontaktoplysninger og GDPR. 

6. Ideer og visioner. 

7. Hjertestarter. 

8. Skal der nedsættes et festudvalg? Et åbent udvalg for alle. 

9. Punkter og dato: næste møde. 

10. Evt. 
 


