
Referat bestyrelsesmøde 
26/5 2021 kl. 19 hos Connie Havrevej 18
Alle til stede

1. Fra kasseren 
 Status  

Regnskabet færdig og revideret uden bemærkninger. Kontingent 300 højere end 
budgetteret p.gr.a. ny ejer har indbetalt for næste år .
Usædvanligt mange har måttet rykkes for kontingent.
Bankbøvl p.gr.a. forkert kontotype, negativ rente tilbageført.
Vi bør nok forbruge vejfonden, så vi kun har en konto.
  
2. Siden sidst

 Fibernet, specielt reetablering  
Reetablerning er kun udført på vejene, ikke i indkørsler og haver. Vi påtaler det over 
det over for Fibia.

 Forespørgsel vedr. græsarmering  
Den enkelte grundejer står selv for vedligeholdelse af græsrabat, herunder evt. 
armering. Skal dog fortsat fremstå som som græsrabat. Vi skriver til grundejer.

 Ny medlemmer  
Vi prøver at få hilst på alle nye.

 Bank udfordringer  
Massive udfordringer med papirbreve og rykker i forbindelse med hvidvaskregler. 
Formanden kan ikke mere få adgang til at se konti, Connie finder ud af hvad der kan 
gøres for at rette op på det.

3. Vejene
 Vedligeholdelse  
OK, men sidste stenpålægning var ikke nået ind på Havrevej, sådan som beskrevet 
i faktura. Elsebeth prøver at kontakte vejmanden.
 Sikring af hjørner  

Vi prøver at få lagt store sten i stedet for kantsten og også få lagt en sten ved indkørsel
fra Næsbyvej. 

4. Generalforsamling,
 Lokalitet?  

Vi afholder havemøde Havrevej 18. Medbragte stole, vi opsætter telt, hvis der er udsigt 
til dårligt vejr.

 Budget 2021/2022  
Som sidst, dog hæves afretning til 2800

 Valg  
Elsebeth genopstiller ikke som 1. suppleant. Vi skal have valgt et nyt medlem og 
mindst en suppleant

5. Afsked med Carl Christian
Den aflyste julefrokost afholdet som sommerfrokost efter generalforsamlingen kl. 13.

6. Evt.
Martin vil indbyde til sommerfest 14/8 som i 2020.
Formanden spørger Havrevej 2 vedrørende campingvogn.

7. Næste møde
Konstituerende umiddelbart efter generalforsamling


