
Referat af bestyrelsesmøde d. 30/1-2014 

Til stede var: Karsten, Jakob, Per og Anders 

 

Bestyrelsen konstituerede sig således: 

Formand, valgt på generalforsamling: Karsten 

Næstformand: Jakob 

Sekretær: Anders 

 

Følgende punkter blev behandlet: 

1. På arbejdsdagen i 2013 blev der lagt fliser i det hegn der adskiller legepladsen fra Elkærholmvej. 

Fliserne blev lagt, da der over tid er skabt en sti af den færdsel der går igennem hækken. En beboer har 

henvendt sig med ønske om at reetablere det oprindelige hegn. 

Aktion:  Bestyrelsen har besluttet at bibeholde fliserne, da der ellers igen vil opstå en sti samme sted, 

og årsagen til at afgrænse legeplads fra Elkærholmvej oprindelidt var baseret på at fodboldmål stod på 

syd siden af legepladsen. 

 

2. Der er observeret at flere beboere smider forskelligt affald i vores forskellige hegn. Det skal fjernes, og 

Aktion: Anders formidler til dem bestyrelsen er bekendt med.  

 

3. Der er sket en skade på legepladsen i klatredelen.  

Aktion: Skaden vil blive repareret på første arbejdsdag i 2014, og hvis det ikke er muligt vil midler fra 

legepladskontoen blive brugt. 

 

4. Arbejdsdag 2014: Karsten laver en liste med emner der skal laves. Listen sendes rundt i bestyrelsen og 

færdiggøres. Listen bliver sendt ud med invitationen, så folk kan byde ind på ting de gerne vil lave på 

andre tidspunkter end selve arbejdsdagene.  

Aktion: Karsten. Frist: Listen skal være færdig i Februar.  

 

5. Elkærholm ønsker at bruge det grønne areal imod vest til arbejdskørsel i en begrænset periode. 

Bestyrelsen en enige om at give tilsagn, med den betingelse at området bringes tilbage til sin 

oprindelige stand efter endt arbejd.  

Aktion: Karsten formidler til kontaktperson i kommunen. 

 

6. Regnskabet for 2013 gennemgået uden anledning til kommentarer 

 

7. Bommene har været længe under vejs. Bomudvalget har oplyst at Jesper og Cornelius har sagt at de vil 

lave det færdigt før jul.  



 

Aktion: Anders spørger til ny tidsfrist ved lejlighed. 

 

8. På invitationen til arbejdsdagen, skal der igen være en rykker for oplysning af e-mailadresse til 

foreningens beboerliste. 

Aktion: Bestyrelsen 

 

9. Bestyrelsen undersøger stadig om en hjemmeside kan være en fordel.  

Aktion: Jacob kigger nærmere på bakkedragetsyd.dk som er etableret af Egebæk. 

 

10. Der er set manglende snerydning på flere fortovssektioner på stamvejen. Anders kontakter formanden 

for Nord, hvis det gentager sig. Derudover bør vi aftale en fordeling af rensning af riste langs vejen, så 

vand kan løbe ned i ristene.  

Aktion: Anders snakker med formanden for Nord. 

 

 

 

 

Referatet er enstemmigt vedtaget d. XX/XX-2014 


