
Referat fra bestyrelsesmøde 18/6-21

Tilstede: Anker, Torben, Anders, Yvonne H., Yvonne J., Conny

Dagsorden:

1.    Forløbet af + opfølgning af emner fra generalforsamlingen.
Hjertestarter: Siegfred vil gerne donerer sin hjertestarter til området, hvilket vi naturligvis er meget glade
for. Vi vil godt sætte den op på klubhuset. Det vil koste en udendørs kasse, en opsætning og en el
installatør.Torben og Conny tjekker op på det samt priser og undervisning.

Shelter på fællesarealet: Generalforsamlingen besluttede, at bestyrelsen skulle undersøge muligheden for
indkøb og opstilling af et shelter. Det vil især dreje sig om økonomi, ansvar for vedligehold, forsikring m.m.

2.   Opgaver til arbejdslørdagen den 21/8.
      Udsende invitation/materiale til medlemmerne.

- ”græsmanden” støder på stubbe når han står græsset på diger og brink og de skal derfor fjernes.
Torben har en sav med en gammel kæde der kan klare det.

- Digetrappen skal males
- Klubhus skal males, evt reparation af dørtrinet
- Ukrudt ved trappe og klubhus skal fjernes
- Skilte skal renses
Anker køber maling. Yvonne H. Skriver invitation og Yvonne J. Sender ud.

3.    Økonomi - ændringer i forbindelse med emnerne på generalforsamlingen?
Det ser fint ud, hvis der ikke kommer større udgifter. Der er hensat kr. 9000,- til opsparing til
reparation af trædiger og klubhus. Derudover er der et forventet overskud på ca. Kr. 18000,-
inden indkøb/opsætning af hjertestarter.

4.    Nyt fra HB - finde en dato for sammenkomst med FMS på Vesterlyng?
Der er datoer fra 13/7 til 25/7 + 16/8 + 17/8 + 23/8 + 24/8. Anders spørger og sender

       oplysninger om lokalbestyrelsens sammensætning til OF.

5.   Overdragelsen af de sidste 2 parceller skrider langsomt frem, men ikke uden problemer.

Det er bestyrelsens opgave at varetage OF’s (og det er alle os der har andel i foreningen) interesser i
forhold til     myndigheder, hovedbestyrelsen, men også ved interne problemstillinger. Til hjælp i dette
arbejde er der derfor gennem årene udarbejdet en deklaration med kommunen, diverse ordensregler samt
vedtægter for hele foreningen. Det er lidt ærgerligt når vi oplever at nogle ikke vil overholde dette eller
gradbøjer det til egen fordel. Der er mange der ikke har godkendte bygninger og der bliver i øvrigt opsat og
ændret bygninger der ikke er ansøgninger på.
Bestyrelsen bruger en del tid og kræfter på at arbejde med disse ting og være behjælpelig med
tilladelser, køb og salg, samt en masse andre ting. Vi står meget gerne til rådighed for div.
spørgsmål.
Bestyrelsen arbejder ihærdigt på at oplyse om, hvad man kan og hvad man ikke kan på sin parcel. Vi vil
prøve at tydeliggøre det endnu mere og lægge det op på vores hjemmeside.

6.    Campingvogne/deklaration? Brev til parceller med campingvogn!
Der var en noget ophedet diskussion om deklarationen og især vedr. campingvogne på parcellerne.
Der står i vores deklaration, at der ikke må opstilles campingvogne og bestyrelsen kunne af



diskussionen forstå, at der ikke ønskes en ændring i deklarationen på dette område.  Campingvognene
er opstillet ulovligt og vi vil i efteråret udsende breve til de parceller der fortsat har disse stående. Det
vil heraf fremgå hvornår de skal være fjernet.

7.    Evt.
Der er forespørgsel om der må opstilles telte på fællesarealet til overnattende gæster i forbindelse
med en privat fest. Det må der godt!

Der drøftes reparation af trædigerne og klubhus.

Hovedkontoret i Gothersgade skal måske flytte da der er varslet en større huslejestigning.

Ref.: Conny


