
Beslutningsreferat fra Bestyrelsesmøde hos Gert Ryd – 23. november 2016  

Referent: Nils Hermansen  

Deltagere:  

 Gert Ryd (Formand)  

 Per Hansen (Kasserer)  

 Rasmus Grimm (Bestyrelsesmedlem)  

 Nils Hermansen (Bestyrelsesmedlem) 

 Henrik Nielsen (Suppleant) 

 Lene Larsen (Revisor) 

Pkt. Emne Ansv. 

0 
Referat fra mødet 10. august 

Godkendt 
Alle 

1 

Generalforsamling  

På grund af at regnskabet blev forsinket, vil 
Generalforsamlingen 2015/16 først kunne afholdes i januar 

2017.  Gert vil kommunikere tidspunkt og sted til alle 
medlemmerne.  

Gert 

2 

Regnskab 2015-2016 

Korrigeret regnskabet blev gennemgået og godkendt. 

Lene foreslog at vi får nedskrevet nogle generelle  
principper for opstilling af regnskabet, som tilføjes 

vedtægterne.  Lene kommer med udkast som vil blive 
diskuteret på neste bestyrelsesmøde. 

 

Lene og 
bestyrelsen 

3 

Forslag til opdatering af vedtægterne  

Udover ændringer i vedtægterne vedr. 
regnskabsaflæggelse planlægger bestyrelsen at foreslå 

tilføjelser vedr. vedligehold af fællesarealer inklusive 
forhaver.  Ændringer er pt. under udarbejdelse, og vil blive 

sendt ud til medlemmerne sammen med indkaldelsen til 
generalforsamlingen 2016, i januar 2017. 

Bestyrelsen 

 
  



4 

Forslag til medlemsaktiviteter 2017 

a) Fastelavn: Rasmus vil som sidste år arrangere fastelavn 
 Dato bliver søndag den 26. februar 2017 

b) Sommerfest:  Diskuteres på næste bestyrelsesmøde 

c) Dato for generalforsamlinger i 2017: 
 Generalforsamling 2016, 25. januar 2017 

 Generalforsamling 2017 22. november 2017 

Hvis muligt vil vi søge at finde lokale som ligger tættere på 
end Korsvejens skole. 

a)Rasmus 

b)Bestyrelsen 

c)Bestyrelsen 

 

5
  

Nye Carporte /Udhuse 

Gert har delt link på carporte /udhuse fra firmaet Nordisk 
Ståldesign.  Neste steg er at få en indikation på priser.  

Mulige løsninger vil komme som forslag  på kommende 
generalforsamling under punktet eventuelt. Dette for at 

lodde interessen for at udarbejde et konkret forslag det kan 
stemmes om på en evt. ekstraordinære generalforsamling. 

Gert 

6 

Fællesarealer 

I forbindelse med at firmaet Nordkysten arbejdet for 

Tårnby Kommune med nedgravning af kabler for nye 
lysmaster på Glamsbjergvej, plus skiftning af fortovsfliser, 

fik vi firmaet til at rette op enden af plantekummen ved 
”bommen”,  plus reparere fortovet i krydset Ladbyvej 
Bolbrovej.  Plantekummen blev desværre beskadiget af 

cyklister inden cementen blev tør, og Nils vil bede 
Nordkysten om at rette nogle fliser og cementere på ny. 

Nils 

7 

Bredbånd 

Bestyrelsen vil undersøge mulighederne for at Bolbrovej og 
Ladbyvej kan få bredbåndsforbindelse. 

Per 

8 

Rensning af vejbrønde  

Vi skal sikre at vi fremover kun har en leverandør til 
rensning af vejbrønde. Per vil undersøge hvilke aftale vi har 
med Leif Jensen.   

Per 

9 
Bestyrelsesforsikring – er der et behov eller ej? 

Udsat til næste møde 
Gert 

10 Næste bestyrelsesmøde: Formanden indkalder Gert 

 
 


