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Ref.: Frederik Pedersen. Nr. 50.   25. oktober 2012 

Mødet blev afholdt d. 25. oktober 2012, hos Karsten Nr. 46.  

 

Fremmøde: 
Anne Hietala, John Søgaard-Hansen, Karsten Svendsen & Frederik Pedersen  

 

 
1. Godkendelse af forrige referat. 

Referatet blev godkendt. 

 

2. Trappe ved Vest stien. 

Karsten har aftalt at få lavet en ny cykel sliske, med samme firma som fjernede antennen. 

Vi skal også kikke på afledning af vand næste gang det regner. 

 

3. Hjemmesiden. 

Hjemmesiden er oppe igen. Den forrige hosting udbyder var lukket ned og svarrede ikke på mail og 

telefon. Så hjemmesiden ligger nu hos en ny host. 

Vi er blevet enige om at reklamere for vores hjemmeside i indkaldelsen til generalforsamlingen. 

 

4. Gartner / Landskabsarkitekt. 

Gartneren kommer i uge 45 og fælder 33 træer og fjerner disse. 

Karsten aftaler at Ulrik kommer og giver et tilbud på at få fjernet de efterblivende rødder samt Birke 

roden mellem nr. 51 & 52 

 

5. Økonomi. 

Anne gennemgik budgettet. 

Anne går i gang med at lave årsregnskab så det er klar til Generalforsamlingen. 

 

6. Generalforsamling. 

Valg af bestyrelse: 

Anne, Frederik og Karsten er på valg. 

Frederik og Karsten genopstiller. Anne genopstiller kun hvis hun ikke kan finde en som er regnskabs 

kyndig som vil stille op i stedet for hende, Anne spørger Nr. 28. 

 

Indkomne forslag: 

Anne foreslår at vi rykker regnskabs året, så det følger året i stedet for oktober til oktober.  

Anne laver en indkaldelse, samt en seddel til evt. ekstraordinær generalforsamling. 

Karsten og John laver forslag vedr. beplantning mod piledyssen. 

 

Budget: 

Anne og John får styr 

 

Indkaldelse: 

John laver indkaldelsen, John og Karsten laver det grønne input. 

Frederik booker lokale på skolen. 

 

7. Eventuelt. 

Alt materiale skal være færdig til tryk senest d. 5 november. Indkaldelsen skal ud i weekenden 10-11 

november. 

 

Velkomst folder til nye medlemmer. John kontakter Thomas nr.23 for at spørge om han vil hjælpe med 

det grafiske design. 

 

Datoen for generalforsamling er sat til 29/11-2012 

 

Næste møde er 17/01-2013 hos Frederik Nr. 50 


