
 

 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde d. 19. maj 2010 
 

 
Deltagere: Henrik Herløv Jørgensen, Jesper Munksgaard, Lars Plenge, Frank Sparholdt 

og Frank Heiberg 

Fraværende:  Henrik Larsen og Hans Rasmussen 
Sted:   Frank Heiberg , Fuglsang Allé 124 

Referent:  Lars Plenge 

 

 

DAGSORDEN 

 

1. Alle Velkommen til de to nye suppleanter og introduktion til bestyrelsen 
 

2. Henrik L. Økonomi 

a. restanter 2008 som er sendt til inkasso.  

b. restanter 2009 som er sendt til inkasso.  
c. Udgifter til advokat Bjørn. 

 

3. alle  Ekstraordinær generalforsamling 
a. konklusion 

b. udsendelse af referat 

 

4. alle Vejprojekt 
a. To-do liste 

 

5. Lars GF31.dk 
a. Upload af manglende referater, fastelavnsindbydelse, fotos, orientering 

om vejprojekt 

b. Fjerne utilsigtet tekst under pkt. forside samt ”flagge” nyheder 
 

6. Jesper Trekanten 

 

7. alle   Evt. 

 

 

 

REFERAT 

 
1. Alle Velkommen til de to nye suppleanter og introduktion til bestyrelsen 

 Frank Sparholdt blev introduceret til bestyrelsen. 

 

2. Henrik L. Økonomi 

a. Restanter 2008  
Der var 2 restanter som var sendt til inkasso i 2008. Vi har fået penge fra 

den ene restant, men vi var forlangt ned i keditor rækken til at få penge 

fra den anden restant. 
b. Restanter 2009  

 



Der er 7 restanter fra 2009 som vil blive sendt til indrivelse hos 

advokaten. 
c. Vi har modtaget en regning for Advokatbistand. 

 

3. Alle Ekstraordinær generalforsamling 

Resultatet af den ekstra ordinære generalforsamling blev diskuteret, samt hvordan 
referatet skal udformes. Referatet forventes omdelt 29-30 maj sammen med 

girokort og en kort information til medlemmerne om den fremtidige 

kommunikation om vejprojektet mellem bestyrelsen og medlemmerne.  
 

Vedtægterne er blevet opdateret og vil blive lagt ud på foreningens hjemmeside.  

 
4. Alle. Vejprojekt 

 Vejprojektet er startet efter projektet blev vedtaget på den ekstra ordinære 

 generalforsamling. Vores rådgiver Peter Hartvig arbejder sammen med den 

 entreprenør som vandt  licitationen i efteråret og diverse ledningsejer i området.  
 Entreprenøren er : P.P. Brolægning A/S og Køge Brolæggerfirma ApS  

 

 Der vil blive afholdt en møde mellem Bestyrelsen og Peter Hartvig i uge 22 hvor 
 tidsplanen og diverse detaljer vil blive fastlagt. Resultatet af mødet vil blive lagt ud 

 på foreningens hjemmeside.   

  
 Foreningens Kassereren kontakter Nordea for at indgå aftale om finansiering af 

 vejprojektet 

 

 
 

5. Lars GF31.dk    

 Lars har overtaget rollen som webmaster og opdateringen af hjemmesiden er i 
 gang.  

 

 

6. Jesper  Trekanten. 
 CTR er blevet informeret om at renovering er blevet vedtaget. 

 

7. Alle                 Eventuelt 
  

 

 
 


