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Orientering fra bestyrelsesmøde i foreningen 11. marts 2021 

 
 
Dagsorden 
 

1. Referent og ordstyrer 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Godkendelse af referat fra forrige møde 
4. Budget og regnskab 
5. Planlægning af generalforsamling  
6. Møder i første halvår 
7. Budget og plan for Pandehave Eng 
8. Emner for vores næste møder 
9. Indkaldelse til generalforsamling 
10. Evt. 
 
 
 
Referat 
 

1. Referent og ordstyrer 
a. Christian 

2. Godkendelse af dagsorden 
a. Godkendt 

3. Godkendelse af referat fra forrige møde 
a. Godkendt 

4. Budget og regnskab 
a. Vi godkender budget og regnskab som det foreligger 

5. Planlægning af generalforsamling  
a. Vi planlægger til den 20-06-2021 10 til 13 
b. Kate spørger om vi leje på det tidspunkt 
c. Dagsorden: 

i. Valg af dirigent (Rasmus), referent og stemmetællere. 
ii. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det 

forløbne år. 
1. Generelt v. Christian 
2. Det fredede område/Pandehave Eng v. Christian 
3. Vej og sti v. Peter H 
4. Vandværket v. Kris 

iii. Forelæggelse af det reviderede regnskab (2019) til 
godkendelse. Peter L 

iv. Fastsættelse af kontingent. Peter L 
v. Fremsættelse af budget for regnskabsår 2021 til godkendelse. 

Peter L 
vi. Behandling af forslag fra bestyrelsen og medlemmer. 
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1. Forslag til vedtægtsændringer, foreslår at hver ændring 
afstemmes for sig 

2. Forslag til trafiksikring 
vii. Valg af medlemmer til bestyrelsen jf. § 12 

1. Kate stiller ikke op (Christian efterspørger medlemmer 
fra Strandkrogen) 

2. Christian, genopstiller 
3. Dennis, genopstiller 
4. Peter L, genopstiller 
5. Ole som Suppleant 

viii. Valg af 2 revisorer fra foreningen samt en suppleant. Vi foreslår 
Bodil og Henrik, Peter L kontakter om forsættelse 

ix. Valg af repræsentant til vandværkets bestyrelse. 
1. Kris genopstiller 

6. Møder i første halvår 
a. 28-04 Møde april kun om vedtægter 
b. 17-05 bestyrelsesmøde hos Ole 
c. 25-05 pakkemøde Hos Kris 
d. Konstituering straks efter generalforsamlingen 

7. Budget og plan for Pandehave Eng 
a. Forslag vedtaget 

8. Emner for vores næste møder 
a. Fornyelse af vedtægter (udkast er udarbejdet af Dennis, Peter L og 

Christian) 
9. Indkaldelse til generalforsamling 

a. Skal ske på papir 
b. Nye konvolutter 
c. Sender regnskab med 
d. Sender faktura 

i. Det skal tydeligt fremgå om man er tilmeldt PBS, evt. med 
manglende girokort hvis det er tilfældet 

10. Evt. 
a. Orienteret om bebyggelsesprocent problematikker. Dokumenter sendt til 

Dennis for oplægning på hjemmesiden 
b. Asfalt, flydende asfalt til at lukke revnedannelsen 


