
Referat af bestyrelsesmøde den 22/4 2019 

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

Dagsorden : 

1. Materiale til hjemmesiden!
Sæsonens bestyrelsesmøder, erklæring ved salg attester m tjeklisten, ordensregler for 
området + digeregler, deklarationen, referatet fra generalforsamlingen, bestyrelseslisten, leje 
af klubhus.

• Vi opretter 2 nye ”bjælker”, en til Dokumenter med alt vedr. OF’s vedtægter, 
ordensregler for området, digeregler, deklarationer, erklæringer ved salg m.m.  og en 
til Løst og fast med div. nyheder, info. om beredskabet m.m. 
• Referater ligge under bjælken Bestyrelsesmøder , vi bibeholder listen med 
bestyrelsesmedlemmernes navne m.m. og der kommer ny bjælke til ”leje af 
klubhus”.  Der er forsøgsvis lagt en helt alm. kalender ind som undertegnede nemt 
kan redigerer i. 

2. Vandværket - materiale fra Anker, Feuchter, Yvonne H.
• Anker har tilbudt at gennemse vedtægterne, men han har ikke fundet noget der 
skulle ændres. Yvonne H. og Conny kigger på dem og kommer med ændringsforslag.
• Der er kommet forslag/ændringsforslag fra nogle af vores medlemmer. De tages 
med til generalforsamlingen evt til ændringsforslag. 

3. Etablering af pumpebrønd.
• Det er forsat noget svært at få enighed med Morel vedr. etablering af de nye dræn – 
pumpebrønd. Vi vil forsøge at mødes med Morel en gang til evt. samtidigt med et 
bestyrelsesmøde. 

4. Veje, slåning af jorddige + grøftebrink, spuling af dræn, slåning af fællesarealet, døren i 
klubhuset.

• Yvonne J. aftaler vedr. slåning af jorddiger og grøfter (grøfterne plejer vi ikke at få 
slået, men det fungerede meget fint sidste år). Jorddigerne 2 gange om året, grøfterne
1 gang. 
• Der skal spules dræn i år og vi vil forsøge at finde en ny til opgaven. Yvonne H. 
bestiller firma og Anders stiller op når der skal spules. 
• Døren til klubhuset skal ordnes, den binder meget. Torben og Andres vil se på det. 

5. Møde i festudvalget, øvelse i beredskabet + låget til sugebrønden. 
• Festudvalget har holdt møde. Udvalget består af: Anders Torben, Jane, Kim og 
Bente, Fra kl. 15 bliver der hygge med kaffe, kage og spil. Efter en lille pause bliver 
der middag og efterfølgende dans og snak. 
• Beredskabet holder øvelse d. 11/5 kl. 11.00. Der ligger lige nu 3 låg på 
sugebrønden. Det skal lige ryddes op/fjernes, men det skal være sikret så børn ikke 
kan løfte låget. 

6. Bestyrelsens sommermiddag?
• Der er generalforsamling i Vandværket d. 15/6 fra kl. 10 til ca 12. Vi afholder 
efterfølgende bestyrelsesmøde hos Yvonne H. 



• Bestyrelsen holder sommerfrokost d. 31. august. Vi starter dagen med 
bestyrelsesmøde kl. 12. 

7. Evt. Sneglegift, muldvarper, opslagskassen, klubhus/terrassen, andet?
• Yvonne H har indkøbt sneglegift. Det ligger i klubhuset. Er der brug for noget kan 
man kontakte en fra bestyrelsen. 
• Anker har kabid til muldvarpeskudene. 
• Vi forsøger at holde oplysningerne i opslagskassen à jour. (Yvonne H. og Anker har 
nøgle) 
• Vi skal alle være mere opmærksomme på, at klubhuset er nogenlunde rengjort og at
der er ryddet op. 
• Vinduerne mangler at blive malet en ekstra gang. 
• Det er fortsat meningen at vejene skal have det sidste lag grus i dette forår.
• Bestyrelsen har sendt en bårebuket på vegne af Vesterlyng til Sven Stranges 

bisættelse d. 26/4. Sven var i mange år medlem af lokalbestyrelsen.

8. Økonomi:
• Det ser fint ud. Der vil være et lille overskud til uforudsete udgifter. 

Ref.: Conny 


