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Agenda 
 

1. Opfølgning på punkter fra sidste møde 
2. Behandling af indkomne mails til bestyrelsen 
3. Regnskab 
4. Fibernet 
5. Eventuelt 
6. Generalforsamling 

 
 
 
 
 
 
 

Pkt. Referat/Beslutning Ansv. Termin 

1. Punkter fra sidst: 

Ad. 1: Det besluttedes at fastholde bevillingen på de 1000 kr., som i det af 

generalforsamlingen godkendte budget, til beplantning ved Solbærvej 8. 

Der udarbejdes et brev til Ulrik og Ann, hvori der redegøres for 

beslutningen. Der opfordres til, at Ulrik og Ann kan komme med forslag til 

generalforsamlingen om omstødelse af beslutningen, hvis det ønskes. 

Forslaget skal være formanden i hænde senest d. 15/1 som i 

vedtægterne. 

Ad. 2: Formanden har orienteret Bodil om konklusionerne fra sidste 

møde. 

Ad3. Der er ikke udarbejdet nogen skrivelse, men vi har modtaget et 
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tilbud fra Dong Energy som er lagt på hjemmesiden. Se pkt. 4. 

2. Indkomne mails: Ingen   

3. Regnskab: 

Bestyrelse kunne enstemmigt tilslutte sig det fremlagte regnskab og 

budget for 2007, for vedtagelse på generalforsamlingen. 

Regnskabet mangler revisorgennemgang. 
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4. Fibernet: Der er modtaget tilbud på fibernet fra Dong Energy, som også er 

lagt på hjemmesiden. Ved en 100 % tilslutning vil det for den enkelte 

parcel betyde en etableringsudgift på ca. 8.900 kr. Det er dog næppe 

sandsynligt, at alle vil tilslutte sig. 

Der udarbejdes beregningseksempel for sandsynlige tilslutningsantal og 

evt. finansiering. I tilfælde af at der en passende interesse for etablering 

vil der formentlig skulle oprettes en bredbåndsforening, såfremt der ikke 

er 100 % tilslutning. Beregningseksempel og kopi af tilbud omdeles 

sammen med indkaldelse til generalforsamlingen. 
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5. Eventuelt: Ingen   

6. Generalforsamling: 

Der indkaldes til generalforsamling og fastelavnsfest d. 18/2 i kantinen på 

Ravnsholtskolen. 

Bookning af lokaler 

Indkøb af tønder og slik 

Indkøb af rundstykker, boller, øl, vand og Gl. Dansk 

Udarbejdelse af indkaldelse  
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