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Bestyrelsesmøde 16. februar 2022 
Tilstede: Dan Bengtsson, Susanne Petersen, Allan William, Thomas Sølvskov,  
Marion Dardecker (Bebber), Thorben Hansen (Topper) og Ditte Petersen 
Afbud: Henrik Christesen 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra den 3. februar 2022 
 

2. Generalforsamling den 29. marts 2022 
 

• Emner/punkter i beretningen 

• Legeplads ”Dan i dialog med kommunen, som vi vedtog på sidste bestyrelsesmøde”  

• Gangbelysning  

• Skraldeordning ny skraldemand ”Forslag fra bestyrelsen” 

• Årsregnskab/budget 2022 

• Vedtægtsændringer ”Forslag fra bestyrelsen” 

• Ordensregler ”Forslag fra bestyrelsen” 

• Valg af Bestyrelsesmedlemmer 

• Valg af revisorsuppleant 

 
3. Eventuelt. 

 
 

1. Godkendelse af referat fra den 3. februar 2022 
Referatet blev godkendt. 
 
 

2. Generalforsamling den 29. marts 2022 
 
Dan gennemgik indholdet i bestyrelsens beretning til generalforsamlingen. 
Der var enighed om at beretningen skal indeholde følgende punkter: 
Præmiehaver 2021, Høstfesten 2021, Tutten, den nye skraldeordning og ny skraldemand, 
gangbelysningen, legeplads, projekt lovliggørelse og beslutningen fra den ekstraordinære 
generalforsamling (kloakering). 

 Henvendelse fra aktivitetsudvalg. 
 Henstillinger fra bestyrelsen til medlemmerne. 
 

Regnskabet og budget blev gennemgået. Sanne oplyste at renovationen stiger med 20.000 kr. da 
der fra den 1. januar 2022 og fremadrettet skal betales for afhentning af madaffald. 
Det blev besluttet at sende kommunens brev ang. renovation sammen med indkaldelsen, og 
skrive en note i budgettet. 

 

Haveforeningen 
Røde Mellemvej 
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Indkaldelsen blev også gennemgået. Vi besluttede at indkommende forslag skal være punkt 6. 
 
Til punktet indkommende forslag, er der kommet forslag fra legepladsudvalget om prisregulering 
i forhold til det der blev vedtaget på generalforsamlingen i 2021. 
Bestyrelsen vedtog at komme med nogle ændringer til tilbuddet: 
 
Foreningen siger ja til tilbuddet fra ”Den lille legeplads” nu, så ”Den lille legeplads” kan gå i gang 
med at søge byggetilladelse, og opførelsen kan sættes i gang, når haveforeningen modtager 
byggetilladelsen fra kommunen. 
I forhold til tilbuddet: Minus stakit, dog skal der være stakit ud mod hovedgangen. 
Plantekasser/beplantning udgår – kan evt. etableres senere af haveforeningen. 
Legepladsudvalget søger fonde nu. 
Økonomi tages fra drift-budgettet og evt. fonde. 
 
Ovenstående vil blive sat ind i indkaldelsen som bestyrelses kommentar til legepladsudvalgets 
forslag. 
 
Forslag fra bestyrelsen om ændring af foreningens ordensregler. 
 
Bestyrelsen kommer med forslag om vedtægtsændring til § 10.8 indkaldelsesfristen ændres fra 
30 dage til 14 dage 
 
Valg af bestyrelse 
Dan og Bebber genopstiller. 
Da Henrik har meddelt at han ikke genopstiller, forslår bestyrelsen Per Steenberg, MU 11,  
alle 3 skal vælges for 2 år. 
Bestyrelsessuppleanterne, Allan, Topper og Thomas genopstiller. 
Der skal findes en ny revisor, da Henning ikke genopstiller – generalforsamlingen bliver spurgt. 
Vedrørende revisorsuppleant Evy Elgås, skal forsamlingen spørgers om det er ok, hvis Per bliver 
valgt ind i bestyrelsen. 
 

3. Evt.  
Vi besluttede at genindfører morgenmad til pligtarbejdet, dette betyder at pligtarbejdet starter 
kl. 8.00. og slutter kl. 12.00. 
Dan skal kontakte bageren for at lave en løbende bestilling på brød og mælk. 
Første pligt den 2. april – alle hvis muligt. Der skal ryddes op, og ordnes i foreningshuset, Dan og 
Bebber står for dette. 
 
Da Henning, som står for vores hjertestarter er alvorlig syg, blev det besluttet at spørger Carsten 
FU 35 og Tonni MU 6, om de vil vedligeholde hjertestarteren. 
 
Ditte spørg også Carsten om han vil fortsætte som flagmand. 
 
Dan oplyste at der er indgået aftale med KH-kloakservice om tømning af tanken, pris: 41.000 kr. 
 
  
 

  Sekretær 
 Ditte Petersen 


