
 
 
 
 
 

Bestyrelsesmøde d. 2. marts 2010 
 Kl. 19:15 
 
Vært:  Mødet henlagt til Pilegaarden 
Referent: Henrik Herløv Jørgensen  
 
 
DAGSORDEN 
 
1. Alle Godkendelse af referat fra d. 2. februar, 2010 (referent: Frank Heiberg) 

 
2. Henrik H. Opgavefordeling i bestyrelsen 

a. Forslag til omfordeling af opgaver 
b. Forslag til opgavehåndtering 

 
3. Henrik L. Økonomi 

a. generelt overblik, herunder udgifter til snerydning. 
b. restanter 2008 som er sendt til inkasso.  
c. restanter 2009 rykkere 
d. afregning til bestyrelsesmedlemmer og med eksterne 

 
4. alle  Vedtægtsændringer 

a. hvad er nødvendigt i forhold til finansiering af vejprojekt 
b. hvad er i øvrigt hensigtsmæssigt at justere 

 
5. Henrik L. Vejprojekt 

a. Henrik L: resultatet af diskussion med advokaten 
b. finansieringstilbud fra bankerne  

 
6. alle Generalforsamling 2010 

a. Jesper: Drejebog 
b. Fastlæggelse af dato og tidsplan 

 
7. Henrik L. GF31.dk 

a. Upload af 2 referater, fastelavnsbilleder, orientering om vejprojekt 
b. Fjerne utilsigtet tekst under pkt. forside samt ”flagge” nyheder 

 
8. Henrik H. Veje og fortove 

 
9. Frank Busrute på Fuglsang Alle 

 
10. alle   Evt. 
 
/ 
Henrik Herløv Jørgensen 
24. februar, 2010 
 
 
 
 

 



REFERAT 
 

Ad.pkt. 1. Referatet blev endelig godkendt. Frank sender genkendte version til Henrik L. så det kan 
komme på hjemmesiden. 
 

Ad.pkt. 2. Opgavefordeling i bestyrelsen 
a. Webaktiviteter og hjemmeside overgår til Lars, som aftaler overlevering med Henrik 

Finansieringsdelen af vejprojektet skal i højere grad håndteres gennem advokaten 
Vi tilmelder os PBS så arbejdet med kontingent bliver nemmere. 
Jesper bliver i den nærmeste tid primær kontaktperson til advokaten. 

b. Generelt skal opgaveansvarlig huske at orientere øvrige bestyrelse løbende over mail. 
 

Ad.pkt. 3. Økonomi 
a. Regnskabet blev gennemgået. Der er en enkelt afvigelse idet vi på nuværende 

tidspunkt har haft udgifter til snerydning på ca. kr. 50.000. budgetteret udgifter er kr. 
28.000. Dette finder bestyrelsen ikke er kritisk, vinterens vejr taget i betragtning. 

b. Intet nyt. Via advokaten afventer vi Fogedretten. 
c. Der sendes nu rykker med 14 dages varsel. Derefter inkasso. 
d. Alt er afregnet. Dog skal vi sikre at Brh. Haveby betaler deres del af pladsmandens 

løn. Henrik Larsen sender en regning. 
 

Ad.pkt. 4. Vedtægtsændringer 
a. Teksten er sendt til advokaten som har godkendt den og sendt den til bankerne. 

Arbejdernes Landsbank har godkendt teksten med en enkelt rettelse. De øvrige banker 
har endnu ikke svaret. Advokaten tager korrespondancen med bankerne. Jesper 
kontakter advokaten 

b. Det vil vi ikke blande samme med nødvendige vedtægtsændringer i forbindelse med 
vejprojekt. Punktet sættes på ”hold”. 
 

Ad.pkt. 5. Vejprojekt 
a. Lars kontakter Hartvig Consult for at høre om tilbuddene stadig er aktuelle. 
b. Finansieringstilbud skal indhentes med advokatens mellemkomst. 

 
Ad.pkt. 6. Generalforsamling 

a. Jesper at rundsender forslag til dagsorden og opdateret drejebog 
b. Henrik H. kontakter dirigent. 
c. Ex. Ord. Generalforsamling er nødvendig hvis vedtægtsændringerne blive vedtaget. 

Frank bestiller Salen i uge 20. 
 

Ad.pkt. 7. www.gf31.dk 
a. Der er uploaded en del ting på det sidste, men fastelavnsbilleder mangler. 
b. Ellers afventer vi, at Lars overtager ansvaret for hjemmesiden. 

 
Ad.pkt. 8. Veje og fortove 

Vi forventer at der er sket en del skader efter vinterens frost og vi gennemfører en 
vejgennemgang i løbet af april, når sneen forventeligt er borte.  Endvidere skal vi have renset 
rendestensbrønde 
 

Ad.pkt. 9. Busrute på Fuglsang Alle. 
Frank kontakter naboforeninger og kommunen. 
 

Ad.pkt. 10. Evt. 
a. Fastelavnsfest forløb rutinemæssigt fint. Der var lidt færre deltagere end normalt, og 

det skyldes formentlig, at fastelavn i år lå i skolernes vinterferie. 
 

 
 
 


