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Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 28. februar 2013 
  
 

Tilstede: Dorte, Jørgen, Carsten, Troels & Peter 
 

Fraværende: Ingen 
 

Dagsorden: 1. Godkendelse af sidste referat 

2. Regnskab 2012 og Budget 2013 

3. Generalforsamlingen 

4. Asfalten trænger til reparation 

5. Fælles arrangement 

 
 

Ad 1) Godkendelse af referat 

Referat af bestyrelsesmødet den 10. oktober 2012 blev godkendt uden bemærkninger 

 

Ad 2) Regnskab 2012 og Budget 2013 

Regnskabet for 2012 var udarbejdet men endnu ikke revideret. Regnskabet der udviste et 

fantastisk overskud på kr. 6.852,60 blev underskrevet af bestyrelsen. Vi foreslår at årets 

overskud fordeles med kr. 5.478,55 til vejfonden og resten kr. 1.374,05 til den frie 

egenkapital. Vejfonden kommer herved op på kr. 85.000 

 

Vi diskuterede forslaget til budget for 2013 

 

Ad 3) Generalforsamling 

Opgaverne til generalforsamlingen fredag den 15. marts 2013 blev fordelt således: 

 

Peter: Skriver bestyrelsens beretning og køber vin. 

Carsten: Køber øl og vand og bager en kage 

Troels: Køber maden 

Dorte: Køber kaffe, the, duge, blomster, servietter, mælk og bager en kage 

Jørgen: Sørger for at få regnskab 2012 revideret af Georg i nr. 20 og sørger for 

udarbejdelse budget 2013 

 

Ad 4) Asfalten trænger til reparation 

Sidste gang vi fik repareret asfalten i år 2006 kostede det kr. 3.125. Det kan ikke betale 

sig at få et tilbud fordi det vil kræve at de kommer ud og selv gennemgå vejen for revner 

og udmåler omfanget af reparationen. Når de så alligevel er her kan de lige så godt 

reparere også. Så vi blev enige om at afsætte kr. 5.000 i budget 2013 til reparationen. 

Peter sørger for at bestille Munck Asfalt a/s til opgaven 
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Ad 5) Fælles Arrangement 

Vi diskuterede forskellige muligheder for et fælles arrangement herunder også om vi f.eks. 

skulle give vejfestudvalget et ekstraordinært beløb i år til levende musik. Vi blev enige om 

at foretage en meningsmåling blandt grundejerne før vi beslutter hvilket fælles 

arrangement vi skal arrangere. Peter sørger for meningsmålingen.  

 

Referent 

Peter 


