
Referat af bestyrelsesmøde 1, 2016/2017 hos Bo Weyman 19/5 2016 

 

1. Deltagere var: Keld Stattau (fmd), Morten Fisker, Bo Weyman og Hans Møller-Poulsen. 

2. Dagsordnen blev godkendt. 

3. Keld udmærkede arbejdspapir blev fremlagt og diskuteret. En oversigt var kreeret med 

nummererede arbejdsopgaver med underemner. 

a. Punkt 1. Lennie Cederholm er ny kontaktperson i DATEA. Keld står for den 

primære kontakt til DATEA. Underpunkt ’c’ Indsigt i regnskaber osv. bliver et punkt 

på næste GF bestyrelsesmøde.  

b. Punkt 3. Bestyrelsens opgaver gennemgås. De oplistes herunder: 

i. Kontaktrådet vil være Keld og Morten fremover. 

ii. Kontakten til DATEA står Keld for. 

iii. Budgetstyring og attestation vil være hhv DATEA og bestyrelsen. 

iv. Forhold vedr. veje og sikkerhed er Bo og Hans.  

v. Forhold vedr. kloak og afløb er Bo og Hans. 

vi. Opstilling af og information om hjertestarter er Keld og Hans. 

vii. Udsendelse af dagsordner står Keld for. 

viii. Referater er Hans ansvarlig for referater. 

ix. Kontakten til hjemmesiden og arkivering står Hans for. 

x. Puljeordninger, hjemmesiden, generalforsamling og andre snitflader til FHF 

tages på mødet med FHF. 

xi. Keld har sendt mail med fremtidige best. møder i GF for 2016. 

4. Per Frimer inviteres til næste bestyrelsesmøde mhp. at få vidensdelt bl.a. hvilke arealer, der 

hører under GF og hvilke, der hører under FHF, samt om hvilke pricipper for og aftaler om 

vedligeholdet, der arbejdes efter p.t. 

5. Dette punkt om evt. vedtægtsændringer drøftes videre efter drøftelse med FHF. 

6. Fordelingstalsoversigt søges erhvervet via DATEA. 

7. Relationen til FHF drøftes. 

a. Fællesmøde d. 12/6 hos Bo & Stine Weyman. 

b. Bestyrelsen er enig om, at hjemmesiden betales af og hører dermed til under GF. 

Dette afklares endeligt på fællesmødet. 

c. Fordelingsprocenten for udgifter til grøn vedligehold er indtil videre 30 (FHF)/70 

(GF). 

8. Under EVT blev det besluttet, at intern mailkorrespondance indledes med GF. 

 

Referent Hans Møller-Poulsen 


