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Bestyrelsesmøde 
Referat nr. 151 

Mødedato: 16. august 2021 
 
Bestyrelsen  Hus 

nr. 

Tlf. E-mail 

Preben Sørensen Formand/Homepage 161 51617228 ipsorensen@me.com 

Henrik Kock Kasserer 167 20129559 henrikkock@esenet.dk 

Flemming Stephansen Fællesareal og 

Fælleshus 

76 51304111 stephansenflemming@gmail.com 

Erik Larsen Referent 165 22697664 erl@force.dk 

Jette Rasmussen Menigt medlem 96 51525162 matrosernes@gmail.com 

Alfred Sørensen Suppleant 155 28353113 helios.b17@gmail.com 

Tenna Damgaard Suppleant 147 27111363 tennadamgaard@hotmail.com 

 

 
Velkomstudvalg     
Flemming Stephansen  76   
Charlotte Bruun  175   

300 kr. til blomst. 

 
 

1. Godkendelse af referater 

Mødereferat nr. 150 godkendt 
 

2. Meddelelser 
Henrik har undersøgt priser på revision, der bliver skiftet til Alexander Rasmussen. 

 

Bestyrelsen talte om Andelsforeningens tømning af Kloak (hastesag). Fremadrettet skal 
formand informeres hvis grundejerforening skal betale. 

 
Henrik og Preben ser på, hvordan fraflytningsproceduren kan forbedres. Er i gang, der 

udsendes pop up mails med et passende interval. 

 
Ny pjece til brug af fælleshus er på trapperne, der er tilføjelse til ordensregler, udendørs musik 

skal minimeres, man vil nu skulle betale med Mobil pay, ny plakat bliver hængt op i 

Fælleshuset 
 

3. Varmeregnskab 
Brunata hæver prisen for varmeregnskab pga. EU direktiv, Preben er på sagen. 

 

4. Fællesareal  
Arbejdsdag 1ste lørdag i september. Følgende er på programmet i år: Legehus males, 

græsplæner kantes af, der slås græs, bænk males 
 

Bestyrelsen slår græs resten af sæsonen, Erik starter uge 34, hvor efter Alfred uge 36, Henrik 

uge 38, Preben uge 40, Flemming uge 42, så må vi se om der stadig er behov. 
 

5. Fælleshus 

På arbejdsdagen skal der renses tagrender samt rengøring indendørs. 
 

6. Diverse 
Der afholdes arbejdsdag lørdag den 4. september kl. 0900. SÆT KRYDS I KALENDEREN.  Vi 

starter med kaffe og rundstykker i fælleshuset, der serveres burger til frokost. 
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Vel mødt, håber at se mange, børn er også velkommen. 
 

7. Næste møde  
Næste møde er onssdag den 27. oktober kl 19 i fælleshuset. 
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