
Referat bestyrelsesmøde 20/5 2019 
 
Til stede: Hans, Fritze, Jazmin, Jakob, Max, Eigil, Børge 
 
Nyt fra formanden 
Vandaflæsning af hovedhanen onsdag d. 22. Børge er her. Hurra! 
 
Nyt fra kasserer 
 
Foreningsfesten 
 
Havegang 2 lukkes fra om fredagen pga. opstilling af hoppeborg, skydetelt osv. 
Der ses på om ikke der kan bygges en scene i hjørnet.  
Der ses på at etablere sider omkring overdækningen (presenning). Det sørger Jakob for. 
Kan man betale med MobilePay i baren!? Det ser vi på, og melder ud hvis ikke man kan. 
 
Kloakering 
Der kom kritik på generalforsamlingen på at der kun blev fremlagt et enkelt forslag som 
indebar en pumpeløsning -ingen gravitationsløsning. 
 
Da vi startede fik vi flere bud på løsninger som også inkluderede gravitation, men de var 
vanvittigt dyre, så dem blev der ikke arbejdet videre med dengang. 
 
Vi har nu kontaktet Brdr. Møller vedrørende gravitationsløsning igen.  
 
Søren Jensen rådgivende ingeniør har ikke informeret i tilstrækkelig grad omkring hvem der 
var billigst i deres udbudsrunde da de kontaktede Vam, Brdr. Møller og en tredje part. Brdr. 
Møller var billigst siger de, så de har altså budt ind overfor Søren Jensen -det har vi bare 
aldrig fået at vide. Vi har altså ikke fået særligt god behandling hos Søren Jensen, og vi taler 
nu direkte med Brdr. Møller. Vi prøver at få fundet en løsning med en del gravitation, men 
pumper kan ikke undgås. 
 
Vi har gravet i nødvendig vedligehold af pumper, og har fundet frem til at en serviceaftale 
faktisk slet ikke er rentabel. Pumperne holder længe og er meget billige og nemme at skifte 
skær på (den del der slides). Hvis en pumpe ryger kan den skiftes for 10.000kr -der skal 
skiftes mange pumper for at en serviceaftale på 1000kr/pumpe årligt skal betale sig. Altså 
-vedligeholdelsesudgiften til pumperne kan regnes for MEGET mindre end præsenteret på 
generalforsamlingen. 
 
Der holdes ekstraordinær generalforsamling d.  omkring kloakering, og her er det alm. flertal 
der bestemmer -det er altså ikke nødvendigt med ⅔ fremmøde som på ordinær 
generalforsamling. Det skal også nævnes at man ikke kan stemme med fuldmagter! 
 
Duer 
Duerne er på pladsen hver lørdag, men pladsen kan udlånes til anden side hvis det varsles i 
ordentlig tid. Duerne skal varsles mindst to weekender i forvejen hvis pladsen er udlånt til 



anden side. Duerne slår som udgangspunkt teltet op foran foreningshuset og holder duespil 
der, når halvtaget er udlånt til anden side. 
 
Fællesplads 
Der skal sørges for ordentligt vand til toiletterne. Nødløsning må laves til foreningsfesten. 
 
Foreningshuset og have 24  
Vi skal have præsenteret en ide/plan for evt. udvidelse af fællespladsen til ekstraordinær 
generalforsamling. Læg hovederne i blød. 
 
Navne på lejekontrakter 
Der skal tales med banken om om det koster noget hos dem at få skrevet to personer på 
lejekontrakten. Der skal laves en ny lejekontrakt, og det er muligt banken skal ændre 
opkrævningen således den sendes ud fælles til begge parter. 
 
Parkering 
Vi siger ja tak til Christines tilbud om skiltning, og så lukkes bommene i øvrigt lørdag 25/5. 
 
Datoer: 
Åbningstid for kontoret på lørdag d. 25/5 kl 11-12. 
Bestyrelsesmøde 12/6. 
Pinseloppemarked d. 9/6. Der meldes ud til ventelisten og på Facebook. 
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING PÅ FÆLLESPLADSEN D. 23/6 KL 13-15. 
Skt. Hans d. 23/6. 
 


