
Dagsorden bestyrelsesmøde mandag d. 21-3-2022 

 

1. Generalforsamling 

Indkaldelse til generalforsamling og aftal udsendelse af den 

Claus og Fie skriver indkaldelse mandag d. 28/3 kl. 17.00 

Dirigent? 

Dirigenten vælges på generalforsamlingen.  

Referant:  

Fie 

Regnskab. Underskrift af bestyrelsesmedlemmer  
Alle har skrevet under. Enighed om budget. 

 
Mangler der kandidater til valg 
 Man kan meddele sit kandidatur på generalforsamlingen. 
 
Praktiske ting til afholdelse på Truust kro?  

Bestyrelsens drøftelse af indkomne forslag onsdag d. 27/4 kl. 19 hos Jesper. Er 
der intet, aflyses mødet. 

 
Beretning, forslag til indhold: 

Claus har skrevet udkast til beretning. Det er læst og kommenteret af den 
øvrige bestyrelse. 

 
2. Praktisk i parken 

 
                           Container: På fælles arealer kan vi have 50m2 bebygget uden at spørge kommunen.  
                           Vi skal beslutte videre proces. 

Der ønskes et supplerende opbevaringsrum ved siden af den eksisterende 
container. Det kunne være en container mere, med det er også diskuteret, om 
man kunne lave et aflåseligt skur i forbindelse med et overdækket mødested i 
nærheden af petanquebanen og containeren. 
Punktet udsættes til første møde efter generalforsamlingen, og vi taler om, 
om der er andre muligheder end en container.  

   
                           Kloak v. store regnskyl, skal vi afsætte penge hvert år til renovering? 

Vi kontakter rodskæreren hvert andet år, og så burde der ikke være noget 
problem før om mange år. Hver gang rodskæreren kommer, bedre vi ham tage 
en vurdering af situationen. Desuden må vi tage det op igen, hvis det viser sig, 
vi får problemer. 

 
                           Bænke til opsætning, har vi fundet nogle? 



  Ella og Fie finder forslag til bænke. 
 
                Fældning af træer i fælles områder? 

Hvis der er stormfælder på fællesområder, og man gerne vil have træet, skal 
man henvende sig til vej og sti. 

 
                           Ny arbejdsdag Jesper & Jan kommer med forslag 
  Arbejdsdag udsættes til efter generalforsamlingen. 
 
                           Status vej & sti v. Jesper og er vi klar til den nye sæson. 
  Alt er klart. 
 

3. Hjertestarter kursus Skal det være aften, dag, eller lørdag? 

En fredag eftermiddag  

 
4. Eventuelt 

1. Efter Hede Danmarks arbejde med at tynde ud i skoven er hele området ret 
molesteret af mange meget voldsomme hjulspor parallelt med hinanden. 
Desuden er der ikke ryddet ordentligt op.  Claus tager kontakt til 
formanden for Teglgårdsparkens grundejerforening, da de to foreninger 
sammen har entreret med Hede Danmark. Hede Danmark bør kontaktes og 
have at vide, at de har forvoldt stor skade, hvor de har været. 

2. Der er usikkerhed omkring broen over Gudenåen. Der er rygter om, at 
kommunalbestyrelsesmedlem for Venstre, Mads Frandsen, på en møde i 
Skovhuset i Fårvang, skulle have sagt, at broen bliver bygget i år (2022). Fie 
tager kontakt. 

 

 

 

 


