
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 
DATO Tirsdag, den 13. juni 2017  FORENINGEN 

DANSBORG VILLABY 
2650 HVIDOVRE 
 
 
 
 

STED Hos Flemming Pedersen  
INDKALDT AF Anita Ebbing  
REFERAT AF Knud Sørensen  
DELTAGERE Anita Ebbing 

Christian Olsson 
Ebbe Bay  
Flemming Pedersen 
Flemming Emcken 
Knud Sørense 
Lisa Sørensen 

 

FRAVÆRENDE   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
    
 
 
Dagsorden 

1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN 

2. SOMMER KOMSAMMEN LØRDAG, DEN 26. AUGUST  2017                                                                                                                        

3. GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE BESTYRELSESMØDE (4. APRIL 17) 

4. ØKONOMI VED KASSEREREN 

5. VEJUDVALGET 

6. MEDDELELSER 

7. EVENTUELT OG NÆSTE MØDE.  

 
 
  
1. Godkendelse af dagsorden 
             Dagsordenen godkendtes 
 
2. Sommer komsammen den 26. august 2017 
  Ingegerd fra festudvalget var forhindret i at deltage i mødet. Flemming havde indhentet  til-
bud om leje af pølsevogn. Det bedste tilbud kom fra Event Eksperten Aps, som vil  have 5000 
kroner + moms for at servere 4 slags pølser for 100 personer i tre timer.  Dette tilbud antages. Borde, 
stole og fadølsanlæg lejes samme sted, som sidste år til en  forventet pris af omkring 2500 kro-
ner.   
 
 Endvidere drøftedes det at lave noget for børn, herunder blev leje af en hoppeborg  for-
kastet. Festudvalget vil arbejde videre med det, bl.a. blev snobrøds- og pandekagebagning 
 nævnt som emner.  
 
 Det blev understreget fra formand og kasserer, at det samlede budget på 12000 kroner   skal 
 overholdes.  
 



  
 
3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
 Referatet godkendtes 
 
4. Økonomi ved kassereren 
         År til dato regnskab var udsendt. De samlede indtægter udgør 17.900 kroner og  udgifterne 
 2.219,79.  
   
 Knud fortalte, at det har været ret sejt træk at få kontingentet  hjem. Der er således skrevet 
 ud om kontingentet med erindringsskrivelser i alt fire gange. Alligevel er der stadig seks, der ikke 
 har betalt. Næste gang lægges der gebyr på 100 kroner på rykkeren. 
 Kassereren har været i dialog med tre medlemmer, der ikke kunne forstå, at de skulle betale 
 mere end 1 kontingent. Endvidere med flere fra Dansvej 31, der ikke kan forstå, hvorfor de 
 både skal betale til ejerforeningen og os. Det kommer der ud af ikke at opkræve kontingent i 
 tre år i træk.   
  
 Der er sket det positive, at skriverierne har ført til, at 57 medlemmer nu har sendt deres E-
 mailadresse.  
  
 Selv om den træge betaling kan skyldes, at folk er vant til automatisk opkrævning, blev det 
 vedtaget at opsige FI-ordningen i banken, da den alligevel ikke fritager medlemmer for aktivt at 
 skulle betale.  
  
 
5. Vejudvalget 
 Flemming har taget en del billeder af de steder, hvor der er huller i vejene. Kommunen 
 har faktsik repareret de værste huller efter vinteren, men ikke ramt alle.  Vejudvalget 
 mødes onsdag, den 14.  juni, for ved besigtigelse af vejene at finde frem til de skader, vi 
 skal skrive til kommunen om.   
 
6. Meddelelser 
         Foreningen er inviteret til borgermøde i Rødovre den 21. juni om indbrudssikring og 
 nabohjælp.  
            Heide Pedersen, Dansvej 31 har henvendt sig om generende høje træer på lægehusets 
 grund.  
 Det er endelig lykkedes at få Ebbe slettet som indhaver af vores hjemmeside 
  
7. Eventuelt og næste møde 
             Næste møde afholdes tirsdag, den 6. februar 2018 hos  Flemming Emcken.    
 
 


