
 

Vend 

 
 

Referat fra bestyrelsesmødet d. 17. maj 2017 
 
Til stede: Birthe, Claus, Lilly, Svend (referent) 
Fraværende: Helen (afbud)   
 
Dagsorden og referat: 
 
1. Godkendelse af referatet fra sidste møde 
 Intet at bemærke. 
 
2.   Kassererens rapport 
 Bankbeholdning: kr. 64.382,91 (driftskonto) 

     kr. 19.949,00 (opsparingskonto)   

 Kasse:   ca. en 50’er 

 

 2016-opsparingen fra det godkendte regnskab (20k) overføres til 
opsparingskontoen. 

 
3. Konstituering af bestyrelsen 

Efter generalforsamlingen og konstitueringen ser bestyrelsen således ud: 
Svend Kristensen (nr. 20) - formand 
Claus Olsson (nr. 9) - næstformand  
Birthe Jeppesen (nr. 5) - kasserer 
Lily Lund Hjorhöy (nr. 1) 
Helen Bille (nr. 18) 
Suppleanter: Ib Mortensen (nr. 5), og Mette Jensen (nr. 22) 

 
4.   Opfølgning fra Generalforsamling 2017: 

Vedtagne forslag: 
Markering af fem p-pladser på ’langsideparkeringen’: Udføres snarest muligt. 
 
Fra pkt. Evt.: 
o Stemning for en ny forårs-arbejdsdag (den planlagte regnede væk). Der er 

ikke så meget at lave, så vi prøver med en hverdags-aften (særskilt 
invitation vedlægges). 

 
o Der blev atter slået til lyd for etablering af et ’haveudvalg’ vedr. 

fællesområdet, så vi forsøger igen med en opfordring til interesserede om 
at melde sig. Henvend jer til et bestyrelsesmedlem - hvis der er interesse, 
så løber vi udvalget i gang. 

 
o Tagrygningen på ’laden’ trænger stærkt til reparation. Da det er en 

risikabel sag at kravle rundt på det gamle tag, skal vi sandsynligvis have 
profes-sionel hjælp. Vi undersøger mulighederne. 

 
Referat m.v. fra generalforsamlingen er tilgængelig på hjemmesiden - ifald 
det uddelte skulle være bortkommet. 
 



 

Husk, at dette referat, sammen med mange andre dokumenter og informationer, kan genfindes på hjemmesiden 
www.kignæshaven.dk 

5. Opfølgning på bestyrelsens ’huskeseddel’: 
� legepladsen 

 Der er lavet en opgaveliste vedr. udbedring af de sikkerhedsmæssige problemer der er 
med klatrestativet. Udbedring skal fortsætte. Check legestativet snarest. 

� asfalt-p-pladsen 
 Et tilbud er indhentet på hel eller delvis reparation af asfalten. Så nu kender vi (måske) 

prisniveauet. Hvis/når processen skal fortsætte, skal der indhentes yderligere tilbud.   
� laden 

Reparation af tagrygningen på ’laden’ 
 

 

6.  Evt. 
Foreløbig ’mødekalender’ for bestyrelsen.  

  (28/6-17 - hvis behov), 6/9, 25/10 , 6/12, 7/2-18, 4/4 (alle onsdage) 
 
 
                                                   --oOo— 
 

’Statistik’ over antal Generalforsamlings-mødedeltagere og antal huse repræsenterede 

siden 2003: 

 

  2003  04 04E  05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 

Mødedelt.    13  12 10   20 12 17 16 12  9 15 11 13 12 13 11 11 

Ant. huse    10  10  8   11  9 12 13 10  8 11 10 11 11 10 10  9 

 

 


