
 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde 23. juni 2020  

 

1. Valg af referent 

a. Morten blev valgt. 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

a. Godkendt. 

 

3. Godkendelse af referat fra 27. februar 

a. Godkendt efter gennemgang. 

 

4. Generalforsamling 

a. Dato bliver tirsdag d. 1. september kl. 19.00 

b. Jonas booker lokale hos Pilegården (salen)  

c. Datoen meldes ud på hjemmesiden (Morten) 

d. Jesper kontakter Lars med henblik på at hverve ham som dirigent 

e. Jesper er ansvarlig for materiale til generalforsamling, herunder koordinering af 

blandt andet følgende aktiviteter:  

i. Dagsorden skal sendes ud senest d. 18. august 

ii. Jonas melder sig til at hente indkaldelserne fra trykkeriet om nødvendigt 

iii. Frank og Tom står for at omdele indkaldelsen  

iv. Regnskab (Frank er ansvarlig)  

v. Forslag om vejudvalg (Jesper beskriver) 

vi. Budget 

f. Jonas undersøger mulighederne for forplejning (øl, vand, kaffe til 20-25 personer) 

 

5. TDC/VikTech/Hartvig 

a. Der mangler opfølgning ift. VikTech, bl.a. mangler Hartvig svar fra VikTech 

b. VikTech er blevet rykket for svar, men indtil videre uden resultat  

c. Der sendes en statusmail til medlemmerne, som forklarer hvilke aktiviteter der er 

udført samt en generel status (Jonas skriver statusmail) 

d. Kommunen skal kontaktes med henblik på at de inddrages i aktiviteterne omkring 

vejsyn. GF31 ønsker at kommunen deltager på vejsynet og går i dialog med VikTech, 

så vejsynet kan afholdes (Frank kontakter kommunen) 

 

6. Hofor gasledning 



a. Intet nyt at berette – projektet er efter alt at dømme ikke færdigt. 

b. Der er behov for en status på projektet, herunder 

i. Generel status på projektet 

ii. Plan for udbedring af skader på vejene  

iii. Afklaring af, hvornår vejsyn kan afholdes. 

c. Frank kontakter Hofor og derudover også kommunen i nødvendigt omfang.  

 

7. Økonomi/Regnskab 

a. Frank redegjorde for diverse udfordringer med regnskabet. Der arbejdes videre 

med disse i samarbejde med Øens Administration. 

b. Frank udarbejder i øvrigt oplæg til budget.   

 

8. Trekanten/affald/kontakt til CTR 

a. Der har været udfordringer med efterladte møbler på arealerne ved Trekanten. 

Jesper efterlyser en aftale for at få fjernet affald ved Trekanten.  

 

9. Opdatering af hjemmeside 

a. Manglende referater (Morten sørger for at opdatere) 

b. Hjemmesiden opdateres ikke særlig ofte. Bestyrelsen kunne godt tænke sig at 

hjemmesiden opdateres oftere end tilfældet er nu.  

 

10. Næste møde 

a. Torsdag d. 6. august kl. 19.30 hos Tom, Bækkeskovvej 91.  

 

11. Eventuelt 

a. Frank redegjorde for en udfordring med to registrerede CVR-numre til foreningen, 

som giver anledning til besvær med SKAT.  

 


