
Beslutningsreferat fra Bestyrelsesmøde 
hos Nils Hermansen – 22. juni 2020 
 

 
Referent: Nils Hermansen 

 
Deltagere:  

• Gert Ryd (formand) 

• Rasmus Grimm (bestyrelsesmedlem) - afbud 
• Nils Hermansen (bestyrelsesmedlem) 

• Per Hansen (bestyrelsesmedlem) 
Afbud 

Henrik Nielsen (kasserer) 

 
 

 
 

Pkt. Emne Ansv. 

0 Godkendelse af seneste referat 

Referatet godkendt uden bemærkninger. 

Alle 

1 Ny Lokalplan 

Skraldeskjul er monteret og medlemmerne er orienteret i 2 
omgange. 
Vi har modtaget 1 henvendelse inden fristen den 21. juni, med 

kritik at størrelse og design, dog intet konkret fsva. alternativer.  
Vi er i løbende kontakt med kommunen som muligvis vil komme 

med input til den 26. juni afhængig af interne drøftelser med 
fagpersoner i kommunen. 
Når vi har den nødvendige afklaring fra kommunen, vurderer vi 

et evt. behov for en ekstraordinær generalforsamling. 
Gert følger op med kommunen. 

Gert 

2 TV-inspektion, status 
TV-inspektion er fuldført, dog er der manglende kommentarer til 

film og billeder. Dette skal det rettes op på og vi siger ja tak til 
en gratis analyse af film og billeder fra firmaet Aarsleff (formidlet 
via Claus i kloakafdelingen hos John Larsson). 

Gert 

3 Rottespær 
Montering må vente indtil vi kender omfanget af behov for 

renovering af afløbsledninger og skelbrønde. 

Alle 

3 Regnvandsbrønde, status 

Arbejdet med renovering af regnvandsbrønde er afsluttet som 
planlagt. 

Alle 

4 Hjertestarter 
Da vi fik afslag på ansøgning hos Trygfonden, må vi købe vores 

egen. 
Ladbyvej 21 har sagt ja til at vi monterer hjertestarter for enden 
af bryggerset. Vi vil foreslå en årlig økonomisk kompensation. 

(Foreningen skal desuden betale for strømmen). 
Per tager stafetten herfra og meddeler indledningsvis pris på 

hjertestarter og montering. 

Per 

5 Snefejning 

Vi siger ja til modtaget tilbud for sæsonen 20/21, dog ikke med 
saltning. 

Gert 



6 Spirea-hækken samt trærod ved bagsti 
Vi rykker for klipning af hæk.  Vi vil søge at få gravet roden op 

på det træ/den busk der har stået ved lågen. (Pris skal 
indhentes). 

Gert 

7 Digitalisering af forenings-materiale 
Det var enighed om at relevant historisk materiale (specielt 

større investeringer/vedligeholdelses-projekter) skal digitaliseres 
og være tilgængeligt via hjemmesiden. Målet er at fuldføre 
opgaven inden årets udgang. 

Gert /Nils 

8 Næste møde: 
Mulig mandag den 29. juni afhængig af svar fra kommunen ang. 

lokalplan. 

Alle 

  
 


