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Dagsorden + referat fra bestyrelsesmøde  
Torsdag den 31. Marts 2016 kl.19.00, mødet afholdt ved Carsten (36) 

 

 
1. Bestyrelsens sammensætning 

 
Da Jette i nr. 65 hurtig fortrød sit valg til bestyrelsen og øjeblikkeligt trådte ud, skal der 
vælges en ny formand. 
De to suppleanter Dorthe Aaqvist (59) og Dorthe Pedersen (11) er medindkaldt til mødet, 
med henblik på at en af dem træder til bestyrelsen i forhold til Jette. 
 
Valg af ny formand/ny konstituering 
 
Dorthe træder ind i bestyrelsen i stedet for Jette. 
 
Det overvejes om Uffe vil være formand og Richard vil være kasser, Richard snakke med 
Kaj om opgave omfang. 
 
Allan er næstformand, Carsten er sekretær 
 
 

2. Overdragelse af økonomi. 
 

Underskrivelse af bank papirer ang. Overdragelse af konti til kasserer Uffe (35) 

Udskudt er udskudt indtil vi har en endelig beslutning om konstituering 

 

3. Nyt fra Gorm (9) om veje og gartner (medindkaldt til mødet) 
Gorm snakker med Burkham om de leverede områder, der ikke er ok og gør det færdig. 

Der er indkøbt gødning til plænerne (12 sække) de spredes af gartner. 

 

Der er sendt juridiske spørgsmål, men vi har ikke fået svar, Gorm vil gensende 

spørgsmålene. 

 

Byrådet fastholder privatisering, jf. FavrskovPosten den 29.03.2016 

 

Der er borgermøde i Ulstruphallen den 25.05.2016, mød op 

 

4. Nyt fra kasserer Kaj (45) ang pengefronten (medindkaldt til mødet)  
Kaj kunne desværre ikke deltage,  
Der kommer kontingent penge ind 



Der skal betales til You See sidste regning,  
Første regning til Energi Midt. 
 
Vejkonto øges ved kontingent indbetaling 
 

 
5. Sankt Hans bål.  

Nr. 35 har klaget over Sankt Hans bålets størrelse og placering. 
Uffe har undersøgt reglerne og de siger mindst 30 meter til bygningen med hårdt tag og 
dobbelt op på blæsevejr. 
Så ny placering? Mindre bål? Eller afskaffelse 
 
Mindre bål er besluttet, ugen op til Sankt Hans vil bålet blive reduceret, så det må brændes 
af inden for lovens regler. Fremover skal der ikke lægges grene på pladsen, grundejerne 
må selv afskaffe deres grenaffald. Der etableres en bålplads med en maksimum diameter 
på 1,2 meter så der stadig kan laves et mindre Sankt Hans bål hvor vi kan samles til hygge, 
samt at familier kan lave et mindre bål og lave snobrød. Græsset skal genetableres. 

 
6. Åbent punkt til nye aftaler 

a. Legeplads igangsat gangbro til det lille tårn, sandkasse, lille rutsjebane 
b. Oprydning/male aften, inden der kommer blade på buskene, onsdag den 20.03, kl 

19. Bestyrelsen vil være vært med en sandwich og en øl/vand. Der undersøges 
med Dan om der kan laves tilmelding på hjemmesiden 

c.  


