
Fælleshusforeningen 

Referat fra bestyrelsesmøde 17.01.2018 

Til stede: Jesper, Stine, Lotte og Mette (ref.) 

 

1. Seneste faktura 

Vi har modtaget en digital faktura og ikke på mail som vanligt. Mette kontakter Lennie (Datea) for 

at få adgang til det digitale system.  

 

2. Grøn vedligehold 

Mette har holdt møde med to lokale firmaer – K. Nyholm og Flemming Pedersen for at få tilbud på 

drift af de grønne områder.  

Desuden har Mette deltaget i møde med Grundejerforeningen og kommunens driftsafdeling, som 

hidtil har slået græs og klippet hæk i området.  

På baggrund af møderne og de modtagne tilbud besluttede bestyrelsen at fortsætte med 

driftsgården til græsslåning og hækklipning. Beskæring og udtynding i beplantning, vil vi bede 

Fleming Pedersen udføre efter aftale, og mindre opgaver, f.eks. lugning omkring Kobberbrønden 

kan evt. varetages af Værkstederne ved Rude Skov. Vedligeholdelse af beplantning vil medføre en 

mindre forøgelse af medlemsbidraget.  

 

Mette er ansvarlig for aftale med GF og driftsgården. Øvrige aftaler vil først blive indgået efter 

generalforsamlingen den 25. april, når årets budget er vedtaget.  

Til næste bestyrelsesmøde laver Mette et oplæg til prioritering af beskærings- og 

udtyndingsopgaverne samt et forslag til budget herfor.    

 

3. Fastelavn 

Stine laver et opslag til hjemmesiden og søger om frivillige til at stå for fastelavnsarrangementet. 

FHFs fastelavn holdes den 4. februar, så det ikke kolliderer med vinterferien.  

  

4. Nøgler og hal 

Der er købt ca. 60 nøglekort. Nogle få mangler fortsat at blive afhentet.  

Der er et mindre overskud på deposita på de gamle nøgler.  

Penge for nøglekort og deposita indtægtsføres til FHF hos datea. Lotte   

 

5. Webmaster 

Der er opslag på hjemmesiden. Ansøgningsfrist er den 20. januar.  

 

6. Bestyrelsens kommunikation 

Det blev aftalt, at bestyrelsen kommunikerer på mail. Mette har ansvaret for at samle op og 

konkludere på mailkorrespondancen.  

 

7. Eventuelt 

Der er kontaktudvalgsmøde mandag den 22. januar kl. 17.15. På dagsordenen er orientering om 

næste etape af byggeriet. Mette og Lotte deltager.  



Jesper har aflæst vand ved havehusene. Forbruget er mindre end sidste år. 


