Referat Bestyrelses møde d. 26.6.2021.
1. Dræn lbud. Oplæg fra Jørn om lbud fra John Madsen. Dorrit og Jørn
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arbejder videre med lbud og ser på pris og vores budget. Planen er at lave en
langsigtet drænplan for alle sideveje. Obs: bilag lbud på drænarbejde
Drænformænd/organisering af drændage. Der har ikke været nogen respons
på forslag l organisering. Vi tænker at drændagene bredes ud over 3
weekends i september. Der bookes d hos Be na på telefon. Datoer for
drændage sæ es i opslagskasse, lægges på Facebook og hjemmeside.
Formand. Be na er inds llet på at forsæ e som formand og hun har den
øvrige bestyrelses fulde llid og stø e. I betragtning af hvor svært det var at
ﬁnde en formand på generalforsamlingen, synes vi at det kan forsvares at
Be na fortsæ er, uden indkaldelse l ekstraordinær generalforsamling og nyt
valg. Hvis I er uenig i beslutningen, § 4: kan ekstraordinær generalforsamling
l enhver d sammenkaldes og skal a oldes når mindst 25 medlemmer
indgiver skri lig anmodning herom, med angivelse af forslaget der ønskes
behandlet. Marianne Lindbjerg, som er suppleant – have nr. 6 – er villig l at
blive bestyrelses medlem.
Formandens punkter. Flere medlemmer har problemer med nøgler l
Danevirke og skur. Nøgler passer ikke. Jørn undersøger hvad der koster at få
ny lås l wc og skur og nøgler l alle. Der er nogle fejl på hjemmesiden vi skal
ha re et.
Evaluering af arbejdslørdag. Vi ﬁk lavet rig gt meget, på trods af varmen. Der
blev malet og gjort rent i wc hus og bænke. Der blev gravet drænkegler ned.
Der blev ernet ukrudt ved Danevirke og skraldeplads. Vi ﬁk også repareret
glas i opslagstavle. Vi mangler bare noget opbakning og ﬂere deltagere.
Bestyrelsesarbejde. Snakkede om bestyrelses opgaver og vil opfordre
medlemmer l at snakke med hinanden om dagligdagens små frustra oner.
Ansvarsområder.
Dialogmøder. Vi genoptager vores dialogmøder. Næste møde d. 5/9 – kl. 14.
Godkendelse af referater. Godkendes af alle inden oﬀentliggørelse.
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