
 
 

Referat 
Bestyrelsesmøde 
20. maj 2019 kl. 19:00 
 
Mødested: Hos Christen Henriksen 
Deltagere: Henning Wendelboe, Christen Henriksen, Søren Frost, Ida Lildholdt Jacobsen og Allan 
Søllingvraa Hansen 
Ikke tilstede: Torben Pedersen 
Referent: Ida Lildholdt Jacobsen 

 

1. Godkendelse af dagsordnen  
a. Godkendt 

2. Godkendelse af referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde d.7. maj + evt. opfølgning. 
a. Godkendt 

3. Godkendelse og underskrift af forretningsorden 
a. Bestyrelsen vedtager at underskrive forretningsordnen på nuværende bestyrelsesmøde. 

Forretningsordnen vil blive revideret igen ved generalforsamlingen, hvor nye medlemmer 
(forhåbentligt) bliver valgt ind. 

b. Forretningsordnen lægges ind på hjemmesiden såsnart den er underskrevet og scannet.  
4. Orientering om stendysseprojekt 

a. Kommunen har oprindeligt meldt ud at de ønsker en årlig leje og der skal ansøges om 
tilladelse. Henning har anfægtet dette til kommunen og landsbylaugene, og sagen ligger nu 
igen hos kommunen, der mener det er en principsag. Endeligt svar kommer om 1-2 uger. Så 
snart der er en afgørelse i sagen kan vi gå videre med arbejdet. 

5. Mail fra sommerhusområdet vedr. badebro 
a. Ejerforeningen fik oprindeligt en tilladelse til opsætning i 2013, men der har været så 

mange benspænd at man har opgivet det. Det besluttes at undersøge på 
generalforsamlingen om der kan oprettes en badebro arbejdsgruppe. 

6. Generalforsamling 
a. Menu -  
b. Hvem gør hvad 
c. Indkøb - Henning og Connie 
d. Kagebagning - Ida og Nina, evt Rosalyn 
e. Alle giver et nap med på selve dagen 

i. Opgavepapir - Ida laver udkast - Papiret skal indeholde punkter med navn og 
kontaktinfo, og lidt beskrivelse af hvad projektet kræver. 

ii. Historisk indlæg på hjemmesiden (Hans Jørgen og Dagmar) 
iii. Badebro 
iv. Stendysseprojekt 
v. Løgplanter 

vi. Andet? Hvis man brænder for noget…. 



 
 

 
7. Økonomisk status 

a. Søren har modtaget papirer og bilag fra Gerner. Undersøger manglende bilag og NemID 
adgang ved Gerner. 

8. Bordet rundt 
9. Evt. 
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