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Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2011 
  
 

Tilstede: Dorte,  Jørgen, John, Troels & Peter 
 

Fraværende: Ingen 
 

Dagsorden: 1. Godkendelse af sidste referat 

2. Hvordan investeres vores kontanter? 

3. Nyt fra formanden 

4. Nyt fra kasseren 

5. Nyt fra øvrige medlemmer 

6. Eventuelt 
 

Ad 1) Godkendelse af referat 

Referat af bestyrelsesmødet den 7. februar 2010 blev godkendt uden bemærkninger 

 

 

Ad 2) Hvordan investeres vores kontanter? 

Vi har en kontant beholdning på 60-70.000 p.t. som stort set ikke forrentes på den konto den 

står på. Vi har derfor besluttet at sætte dem ind på en indskudskonto i en mindre bank eller 

alternativt investere i nogle ”sikre” værdipapirer for at opnå en forrentning på mindst 3%  

Peter havde nogle eksempler på indskudskonti i nogle forskellige små banker og Jørgen havde 

lavet nogle beregninger på fire forskellige obligationer. Staten garanterer jo for indestående 

op til 750.000 i bankerne, og de obligationer det drejede sig om var Skibskreditfonden og 

Danske Statsobligationer så risikoen er i begge tilfælde minimal. 

 

 Vi valgte at investere nominelt 50.000 kr i  en 2% obligation i skibskreditfonden  til 

kurs 94,5 til udløb i 2015 Prisen inklusiv omkostninger er kr 47.100. Den samlede 

rente og kursgevinst er på kr 6.900 svarende til en effektiv forrentning på 3,66%  

 

 Jørgen ville sørge for køb af ovennævnte 

 

 

Ad 3) Nyt fra formanden 

Tømning af kloakkerne er netop blevet udført af Holkjærgård Maskinstation til en aftalt pris 

på kr 1.955 + moms. Vi har endnu ikke modtaget fakturaen. 

 

Beskæring af læhegn vil blive udført engang i juni måned når syrenerne er afblomstrede. 

Dette udføres også af Holkjærgård Maskinstation til en aftalt pris af kr 2.850 + moms 

 

 Peter sørger for at rekvirere dem lige umiddelbart efter afblomstringen. 

 

 



  
 

 

 Side 2 af 2 

Vi har ikke hørt mere fra Mølballe Maskinstation vedrørende det beløb på kr 3.306,25 som 

han mente vi skyldte ham. Grunden til vi ikke har hørt mere kan skyldes det brev Peter sende 

til ham den 16. marts 2011. Vi har heller ikke modtaget faktura for den snerydning vi 

rekvirerede ham til i denne vinter før vi fyrede ham. Retfærdigvis skal han naturligvis have 

betaling for de dage vi har rekvireret. 

 

 Peter sørger for at få afsluttet ”sagen” med Mølballe Maskinstation snarest muligt 

 

 

Ad 4) Nyt fra kasseren 

I forbindelse med at Jørgen har overtaget jobbet som kasserer fra Dorte har vi modtaget 

nye aftaler med med Danske Bank. Jørgen gennemgik aftalerne som vi herefter forsynede 

med diverse underskrifter. 

 

 Jørgen sørger for at sende de underskrevne aftaler til banken. 

 

Der er stadig en enkelt af beboerne i stjerneparken der endnu ikke er tilsluttet 

betalingssystemet for kontingenter (nets hedder det vistnok) 

 

 Jørgen vill sørge for at checke om alle kontingenter er blevet betalt samt sørge for 

at alle beboere er tilsluttet betalingsordningen. 

 

 

Ad 5) Nyt fra øvrige medlemmer 

Intet at bemærke 

 

 

Ad 6) Eventuelt 

Troels meddelte at han gerne ville leje teltet den 4. juni. Dorte meddelte at prisen var sat til 

kr 500 og at teltet p.t. var opmagasineret hos Hagro. 

 

 

Referent 

Peter 


