
23-02-2022 Bestyrelsesmøde 
 
Referat 
 

1. Regnskab 2021 forelagt  
a. Regnskab for 2021 viser et underskud på t.kr. 54 mod et budgetteret 

underskud på t.kr. 67.  
Overordnet set ligger de enkelte poster på budget, dog undtaget tilskud til 
maling, hvor der alene er brugt t.kr. 15 mod budgetteret t.kr. 82. Derudover, 
så har der været en omkostning på t.kr. 41 til reparation/kabelarbejder vedr. 
udendørslamper, som er en reparation, som ikke var budgetteret. 

b. Budget 2022 opdateres – ingen større projekter på vej i 2022 udover fortsat 
tilskud til maling (Line) 
Der er pt. kun 15 huse, som har gjort brug af ordningen om tilskud. Der 
afsættes derfor 67.000 kr. i budget for 2022. 
 

 
2. Vurderingsstyrelsen 

a. Håndtering af data ift. GDPR (Persondataforordning) – vi løber gamle lister 
igennem og mailboks (slet alt over 5 år)  

 
3. Negative renter  

a. Vi ser det som et aftagende problem grundet stigende renter. Vi anser ikke 
investering i værdipapirer som alternativ grundet risiko. 

b. Kan vi evt. låse penge på en konto? (Line følger op) 
 

4. Grønt udvalg 
a. Det grønne udvalg har fremlagt en plan med mange interessante initiativer 
b. Møde med grønt udvalg skal sættes op – og læg en plan for 2022 (Christian 

sætter møde op, Kenneth og David deltager) 
 

5. Min forening/Hjemmeside 
a. Virker til, at det ikke er implementeret tilstrækkeligt endnu til, at vi kan 

lægge alt aktivitet derover i.  
b. Vi kender ikke til udviklingen i App (David følger op) 
c. Fortsat et pilotprojekt (David er tovholder på, hvad er next step og hvad er 

det uudnyttede potentiale) 
d. Der følger op på Generalforsamling, hvor det bliver besluttet om vi vil 

forsætte med at bruge MinForening app. 
 

6. Dato på generalforsamling 
a. Forslag 28. april 2022, kl. 19.30 i fælleden (Christian booker) inkl. tilmelding  

 
7. Sten på vej 1 efter fjernelse af træ 

a. Sten som er lagt passer ikke med de oprindelige – der skal findes en løsning 
(Kenneth følger op med HedeDanmark omkring dette).  

 
8. Åbent brev til bestyrelsen vedr. fjernelse af træ og kumme på vej 100 

a. Bestyrelsen har modtaget et åbent brev fra en række beboere på 100-vejen 
som udtrykker stor utilfredshed omkring processen. 

b. Det er vedtaget på GF i 2021 om, at bestyrelsen har mandat til at arbejde 
videre med håndtering af de praktiske problemstillinger vedr. træ og kumme.  

c. Bestyrelsens oplæg er at der sættes et fysisk møde op med alle underskrivere 
med henblik på at etablere en konstruktiv dialog og i fællesskab søge 
løsninger. 

d. Christian er tovholder på en dialog med underskrivere af brevet. 
 



9. Legepladser – gennemgang og godkendelse. Christian A følger op 
 

10. Affaldssortering 
a. Kenneth følger op på fremtidig affaldssortering med Reno Syd 

 
11. Ordensreglement 

a. Opdateret i henhold til referat fra generalforsamling 2021 


