Referat af bestyrelsesmøde 6. august 2020
1. Valg af referent
a. Morten blev valgt.
2. Godkendelse af dagsorden
a. Godkendt.
3. Godkendelse af referat fra 23. juni
a. Godkendt.
4. Generalforsamling, opfølgning på aktiviteter og koordinering heraf:
a. Jesper melder, at Lars Nørgaard Andersen gerne vil være dirigent
b. Udkast til dagsorden samt bilag blev gennemgået
c. Udkast til forslag om at etablere vejudvalg godkendt med få bemærkninger
d. Udkast til bestyrelsens beretning 2019/20 blev gennemgået og kommenteret
e. Regnskab og budget til præsentation på generalforsamlingen er under udarbejdelse
(Frank) – skal tilpasses og godkendes, så det er klar til udsendelse forud for
generalforsamlingen. Udkast blev gennemgået og tilrettet.
f. Senest torsdag d. 13. august skal materialet sendes til print (Jonas er ansvarlig),
hvorefter det deles rundt af bestyrelsen (Tom og Frank, evt. Henrik)
g. Der er bestilt øl, vand samt kaffe og kage til 20 personer
h. Bestyrelsens medlemmer mødes til opstilling af borde og stole mv. 1. sept. kl.
18.00.
5. HOFOR (gasledning)
a. Jonas har kontaktet HOFOR for en status, og vi afventer tilbagemelding.
6. TDC / VikTech
a. Hartvig og VikTech er i dialog, ment intet reelt nyt.
i. Hvis intet nyt inden 20. august, vil Jonas bede Hartvig om at følge op og
sikre, at VikTech reagerer. TDC skal eventuelt inddrages.
ii. Hvis der ikke kommer fremdrift i sagen, må yderligere skridt overvejes.

b. Jonas har kontaktet kommunen for at følge op på den forhåbentligt ikke-korrekte
påstand fra TDC om at vejgennemgang er foretaget.
7. Trekanten
a. Hæk og græs er blevet klippet. Pladsmanden er blevet bedt om at fjerne ukrudt ved
fortovet.
8. Opdateringen af hjemmeside
a. Siden er opdateret med information om generalforsamling 2020.
b. Manglende referater lægges på siden (Morten er ansvarlig).
9. Næste møde
a. Dato fastsættes efter generalforsamlingen er afholdt.
10. Eventuelt
a. Intet under eventuelt.

