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Deltagere: Kate Jacobsen - Peter Hauch - Peter Larsen – Dennis Møller – Kris 
Kristensen – Christian Laursen – Ole Madsen. 
 

1. Valg af referent og ordstyrer, Christian var ordstyrer og referent 
2. Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde, referat godkendt 
3. Gennemgang agenda for bestyrelsesmødet. 

a. Der var følgende emner 
● Foreningens digitale arkivering blev drøftet og en række tiltag og 

forbedringer blev lagt fast. 
● Hjemmesiden blev drøftet herunder beslutning om tilpasning med side 

for ejendomsmæglere og nye grundejere. 
● Dennis lægger løsning på hjemmesiden så folk kan indmelde deres 

mailadresser så vi kan bruge dem til udsendelse af diverse fremover 
● Vores nuværende regnskabsadministration får et eftersyn om noget 

kan gøres bedre og billigere. 
4. Økonomi 

a. Budgetstatus, intet at bemærke 
b. Status på regningsproblematikker, Peter og Peter tager fat i problematikken 

med for meget betalte og manglende betalinger. 
 
 

5. Vej og sti 
a. Efter aftale med kommunen gennemføres analyse af nedsivningsforhold og få 

en grundvandspejling som næste skridt.  
b. Det er igen konstateret at visse grundejere smider haveaffald på fællesarealer 

eller in på Lokalbanens areal, og de pågældende vil blive kontakter herom så 
det stoppes. 

6. Rammer for økonomi knyttet til området samt til G/F Fuglevangen blev drøftet. 
a. Samarbejdsgruppe med Fuglevangen 

i. Der skal aftales en pro rata fordeling for det fredede område, hvilket 
betyder at vi vil gå efter en ligelig deling af udgifterne 

b. Indsatser 
i. Fjernelse af træer og buske 
ii. Bekæmpelse af invasive arter (japansk pileurt, rugosa) 
iii. Forøgelse af naturværdi (afgræsning, vand og å) 

7. Kommunikation til grundejerne 
a. Information om ordensregler til alle 

8. Den kommende generalforsamling blev drøftet og de enkelte indlæg berammet 
tidsmæssigt. 

9. Næste bestyrelsesmøde holdes umiddelbart efter generalforsamlingen som afholdes 
den 6. september 2020. 
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