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Pkt. Referat/Beslutning Ansv. Termin 

1. Snerydning: 

I slutningen af december blev der lavet en kontrakt med Dan Jørgensen 

Entreprenør & Anlæg A/S omkring snerydning/grusning for 

vintersæsonen 2011/2012. Underskrifter fra de resterende 

bestyrelsesmedlemmer blev påført. 

Grundbeløbet på 6.500 kr. er indeholdt i regnskabet for 2011 da 

kontrakten er lavet i 2011, men betaling er endnu ikke foretaget. 

Aftalen har været til gennemsyn/godkendelse af bestyrelsens 

medlemmer. 

  

2. E-mail adresser: 

Det blev på sidste B-møde aftalt at man i bestyrelses skulle gå fra dør til 

dør for indsamling af email adresser for effektivt at indføre ”fravalg af 

papir” . Dette er dog ikke sket. Det blev besluttet at dette emne skal tages 

op af den nye bestyrelse at finde metode for indsamling af disse. 

  

3. Regnskab/Budget: 

Kassereren fremlagde forslag til regnskab og nyt budget. Dette blev 

behandlet.  

Budgettet blev revideret. Det aftaltes at foreslå generalforsamlingen en 
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kontigentnedsættelse til 600 kr/p.a, pga. lavere udgifter til snerydning end 

forudset i budgettet for 2011, og stadig opretholde et financielt beredskab 

på 22.000 kr. til fremtidig snerydning, samtidigt med ca. 32.000 kr til 

øvrige uforudsete udgifter, som for tidligere år. 

4. General forsamling: Der var bred enighed om at holde fastelavn sammen 

med generalforsamlingen, som forsøges afholdt 19.02.2012 i kantinen på 

Ravnsholt Skolen hvis det kan lade sig gøre pga. Vinterferie. Claus 

mailede til skolen for at arrangere dette.  

PM: Skolen er lukket pga. Vinterferie i uge 7, og derfor ikke muligt at låne 

kantinen. Så ny dato for afholdelseer 26.02.2012.  

Der var ikke indkommet nogle forslag rettidiget fra grundejerforeningens 

medlemmer til behandling på generalforsamlingen. 

Jørgen udarbejder endeligt regnskab/budget og indkaldelse til 

generalforsamling og Fastelavn, til omdeling week-enden 4-5 februar. 

Div. indkøb til fastelavn som i 2009. 

Peter: Øl, vand, rundstykker mv. hos købmanden 

Kim: Tønder og kroner 

Bent: Slik, kroge, tov 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jørgen  

 

 

Peter 

Kim  

Bent 

 

5. Evt.:  

Der blev drøftet div. mails fra en utilfreds grundejer. Det blev beslutte at 

bestyrelsen pt. ikke foretager sig yderligere i denne sag.  

  

6. Næste møde:  

Konstiruerende møde aftales af den nye bestyrelse efter general 

forsamlingen. 

Den 

nyvalgte 

bestyrelse 

 

 


