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Referat af bestyrelsesmøde
Tilstede: Hans Bo Larsen, Elin Hausle Ebbesen, Hanne Rasmussen og Søren Sørensen
Fraværende: Børge Winther Nielsen
1. Bemærkninger til dagsordenen
- Der ønskes en drøftelse af advokatbistand
2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde samt fra den ordinære og
den ekstraordinære generalforsamling
- Referaterne blev godkendt
3. Konstituering af sekretær og næstformand
- Hanne blev genvalgt som næstformand.
- Elin blev valgt som sekretær.
4. Opsamling fra generalforsamlingerne generelt samt
opfølgning på forslaget vedrørende vejbidrag
- På den ordinære generalforsamling 2012 og i bestyrelsen var der flertal for at
nedsætte indbetalingerne for Nebbegårdsbakken 43.
I det lys beslutter bestyrelsen nu, at fremlægge et forslag på generalforsamlingen 2013,
der fastsætter eventuelle engangsydelser og den årlige betalingen til vejfonden for den
ene af de 2 parceller til kr. 2,-. Det medfører, at Nebbegårdsbakken 43 fra og med 2013
betaler 1 stk. vejbidrag af kr. 2,- og 1 stk. på samme beløb som øvrige medlemmer af
vejfonden. Kontingent-betalingen er uændret 2 stk.
- Forslaget om nedsættes af en arbejdsgruppe, som efter kommissorium fra bestyrelsen
skulle udarbejde 1 eller flere forslag til fordeling af vejfondens omkostninger finder
bestyrelsen derfor ikke aktuel. Til arbejdsgruppen havde desuden kun 1 medlem tilmeldt
sig.
5. Fra kassereren: Status over forbrug / budget pr. dags dato:
- Bestyrelsen besluttede at fremrykke kontingentopkrævning fra den 20. juni til 10. Maj
2012.

6. Bestyrelsens rolle, arbejdsform og opgaver til drøftelse fra Søren
- Bestyrelsen vil bruge en dag på, at få drøftet bestyrelsens rolle, arbejdsform og opgaver,
således at vi laver endnu bedre bestyrelsesarbejde for foreningen.
7. Seneste nyt vedr. bredbåndsprojektet
- Matias orienterede om den positive udvikling i bredbåndsudvalget. Bredbåndsudvalget
består af Matias Hausle Ebbesen, Stefan Hestbæk og Jørgen Henriksen. Der afholdes
løbende møder i udvalget.
Vi nærmer os tilmeldingsperioden, hvorfor info samt tilbud snart udsendes.
8. Byggeprojekt Storkebakken 37
- Bestyrelsen blev orienteret om byggesagen
9. ½ - årligt eftersyn af legepladser
- Formanden har efterset de to legepladser.
10. UG nyt april.
- Mindre annoncer til UG nyt modtages gerne. Honoraret går til festudvalget.
- Køreplan for Sankt Hans aften i anlægget. Bestyrelsen efterspørger aktive, der vil påtage
sig at byde velkommen og tænde bålet. Bestyrelsen påtager sig at finde en taler.
11. Siden sidst
- Spørgsmålet vedr. fuldmagt blev drøftet, og "retningslinjer vedr. fuldmagter" blev
vedtaget. Retningslinjerne lægges på nettet.
- 6 fortovsskader under behandling af formand og kasserer.
- Der indkøbes en græsslåmaskine.
- Der er rettet henvendelse til "min betjent", som undersøger sagen vedr. hastighed på
Horsebakken og Nebbegårdsbakken og vender tilbage.
11.a. Advokatbistand
- Bestyrelsen drøfter løbende advokatbistand
12. Eventuelt.
- intet
13. Næste møde.
- Der afholdes nyt møde den 12.6.2012

