
 

 
Bestyrelsesmøde 

 

Tirsdag d. 12. april 2022, kl. 19.00 hos Bjarne Hansen (Stalmosevej 8) 

 

Inviterede: Leif Pedersen, Frederik Hoff, Jean Eden, Thomas Kristensen, Bjarne Hansen, Dorthe Vindbjerg, 

Lis Carlsen. 

 

Dagsorden 
 

1. Godkendelse af dagsorden (TB) 

2. Økonomi (TO) 

3. Huset (TO) 

4. Havedag (TB) 

5. Grillaften 25. juni (TD) 

6. Kalender/arrangementer 2022/2023 (til Kultur & Fritid) (TD) 

a. I må gerne tænke over forslag til arrangementer. 

7. Næste møde (TB) 

 

1. Godkendelse af dagsorden (TB) 

a. Godkendt 

2. Økonomi (TO) 

Intet nyt. Afventer stadig banken for flyt af kasser 

3. Huset (TO) 

Alt er overdraget fra Berit. Inden oktober skal en anden overtage fra Thomas pga. 

udsendelse. 

Levering af bordene til lille sal rykket til uge 17 

Det ene herretoilet trækker ikke ordentlig, så det skal der kigges på. 

Elektroniske dørlåse koster ca. 3.000,- at montere. Der findes en funktion, som selv 

sender kode til folk, når de har booket huset. Kræver internet – indtil videre kan vi købe 

en WiFi antenne (ca. 500,-) og sende signal fra privat bolig. Der arbejdes videre med 

dette. 

Thomas tager fat i Steen for hvornår vi skal videre med taget. 

Der skal også hentes tilbud fra murer på skift af fuger. 

El-tillæg på udlejninger? Kw afregning pr. 1. maj 2022. Differencen imellem elprisen i 

2021 og elprisen i dag. 

Depositum eller betaling af leje fx 8 dage før? Det skal der kigges på. 

Hyggeklubben stopper en gang i maj. De resterende midler gives til Borgerforeningen. 

4. Havedag (TB) 

Udvendig oprydning/vedligehold. 

23. april kl. 9.00 med kaffe. Opslag til byen. Frokost når vi er færdige. 

Opgaver: Fjerne buske v/udkørsler. Ukrudt. Borde/bænke – vaskes. Opslagstavle – ben 

repareres. Fliser v/pakkeboks (Frederik skaffer fliser – Leif skaffer sand). Lars Skovhus feje 



 

- spørger Frederik ham. Selvsåede træer i buskene fjernes. Træer v/sti beskæres for 

gadelys. 

5. Grillaften 25. juni (TD) 

Tilmelding nødvendig. Brugsen komme med tilbud på kød/pølser/salat/tilbehør.  

Tages med på fællesrådsmødet om erstatning for Fællesspisning eller ej. 

6. Kalender/arrangementer 2022/2023 (til Kultur & Fritid) (TD) 

a. I må gerne tænke over forslag til arrangementer. 

Forslag til fællesrådsmødet: 

27. august: Sensommerfest 

16. september: Dameaften 

2. oktober: Brunch 

29. oktober: Halloween 

26. november: Julestue 

19. januar: Fællesspisning 

19. februar: Fastelavn 

24. februar: Herreaften 

9. marts: Generalforsamling 

Svampetur, Virksomhedsbesøg (Thorsen Chips), Affaldsindsamling, Hjertestarterdag. 

7. Eventuelt 

Nedlæggelse af fællesråd blev debatteret. Efter at hyggeklubben og musikskolen er lukket, 

er der kun Borgerforeningen, Gymnastikforeningen og Menighedsrådet tilbage og er derfor 

blevet lidt overflødigt. Og det koster at have en særskilt bankkonto. 

8. Næste møde (TB) 

12. maj 2022 kl. 19.00 i Simmelkærhus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TO (Til orientering), TD (Til diskussion/debat) TB (Til beslutning). 


