
Referat af bestyrelsesmødet tirsdag d. 11/09/2018 kl. 19.00, skårupvej 136 grønt fælleshus, 

 

Tilstede:  Hanne HB, Susan ABI, Anders ABI, Benny ABII      

Fraværende:  Anja ABII, Janni HB, Anne HB, Jimmy HB 

Referent:      Hanne HB 

 

1/ Godkendelse af referat fra sidste møde. 

       Blev godkendt 

 

 

2/ Hæve kontingent til GF med 100% pr afdeling, således at alle udgifter betales over kontingentet  

     HB 20.000,00 ABI + ABII 10.000,00 hver – i alt 40.000,00 pr år- 

      Blev godkendt 

 

3/ Planlægge en generalforsamling – hvad siger vores regelsæt – fastlægge dato 

     Næste møde bliver generalforsamling, hos ABII tirsdag 08/01/2019  

     Ligeledes blev vi enig om at fremover afholdes vores møder den første tirsdag i hver 3 måned, 

    Start 08/01/2019 – så april, juli, oktober samt januar 

 

 

4/ Tilbud på trimning af volden mod Havnevejen / Anders skulle indhentet tilbud. 

    Anders har indhentet overslagspriser, der gives 30% rabat på arbejdet, som udføres i vinter  

   Månederne, Anders indhenter tilbud med nøjagtige priser og sender til os på mail for OK. 

 

 

5/ Beslutte hvad vi skal gøre mht lys på de to store p-pladser samt ved containergården efter 

    henvendelse fra Ørstad- 

    Hanne HB går i dialog med Ørstad og derfor er lys på p-pladsen ved banen sat på hold. 

 

6/ HB revisor forlanger et regnskab der er underskrevet af formand og bogholderen 

    Hanne HB og Anders ABI skrev regnskab under og Hanne sender til KAB 

 

7/ Opsamling fra sidste møde: 

      Containergården, boldbaneskilt, legeplads inspektør 

      Containergården: Her fastgøres den ene låge (Benny tager aktion herom) 

     Legeplads inspektør: Hanne tager kontakt med KAB for et navn. 

     Boldbane skilt bliver op sat med tekst : ingen hunde på boldbanen. 

     Vi gør os tanker omkring et skilt med regelsæt omkring ophold på boldbane og legeplads. 

      Hanne sørger for at få skaffet en container til lysstoprør – hvis det fås. 

  

 

 

8/ Næste møde dato, som bliver generalforsamlingen. 

    Holdes hos ABII, Skårupvej 218 tirsdag 08/01/2019 klokken 19.00  

  

4/ Evt. 

     


