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Referat   
   
 

Dato 10.01.2016 Deltagere Anita Graversen 

Flemming Jensen 

Frank Wegner 

Jeppe Rørsgaard 

Thea Weis 

Tid Kl. 10:00 – 14:00 

Sted Hos Flemming, have 103 

  Fraværende  

 

 

   

 

 

 Bestyrelsesmøde Solvangen 

 

Dagsorden 

 
1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt med tilføjelse af hjemmeside. 
 
2. Planlægning af generalforsamling 
Jørgen Laursen har sagt ja til at være dirigent. 
Vi skal have spurgt Uffe, Birgit, Ditlev og Malling om de genopstiller. Resten har sagt ja. 
Vi vurderer ikke, at vi har overskud til at sende nyhedsbrev ud inden GF. 
Thea laver et udkast til ændringer til ordensreglementet. 
Anita gennemgik regnskabet, hun har gjort et rigtig flot stykke arbejde 
Vi lavede nogle ændringer til budgettet, de fremgår af budgettet til næste møde 
Vi stiller forslag om at holde skråningen vedligeholdelsesfri, og hvis det bliver vedtaget, stiller vi et forslag 
om, at vi indkalder til arbejdsweekend om at rydde skråningen, og hvis der ikke er nok, der melder sig til, 
betaler vi os fra det med en udgift på ca. 30.000  
Vi skal overveje at stille forslag om lægge sten ved indkørslen til stierne, så man ikke kan parkere helt ud til 
stien. 
Vedr. indkøb til GF, så sender Jeppe vores tidligere indkøbsliste ud til resten af bestyrelsen, så vi har noget 
at gå ud fra. 
Bestyrelsesmødet d. 14. februar er flyttet til d. 21. februar, så Anita kan nå at blive færdig. 
 
3. Samarbejde mellem de 4 haveforeninger 
Vi er ret utilfredse med arbejdsindsatsen fra de andre 3 foreninger, så vi overvejer at skrue kraftigt ned for 

samarbejdet. 

 
4. Årsplan  
Vi er startet på at planlægge containerweekenderne, haveweekender og bestyrelsesmøder for næste 

sæson. Flemming laver containerplan. 
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5. Hjemmesiden 
Jens (Anita’s bekendt) kigger på hjemmesiden og kommer med et bud. 

6. Klargøring af udhængs skabene 
Vi gør som vi plejer 
 
7. Eventuelt 
Næste bestyrelsesmøder hos Flemming bliver følgende: 
Søndag d. 17. januar kl. 10 – 14 (Vedtægter) 
Søndag d. 21. februar kl. 10 – 14 (Generalforsamling) 
 
 
 
 

 

 

Referent/Godkendt     

     

     

Bestyrelsesmedlem 

Jeppe Rørsgaard 

 

    

     

 

Godkendt   Godkendt  

     

     

Bestyrelsesmedlem  

Flemming Jensen 

  Kasserer  

Anita Graversen 

 

     

  
Godkendt   Godkendt  

     

     

Næstformand  

Frank Wegner 

  Formand 

Thea Weis 

 

     

 


