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AD 1 Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt.  

 

AD 2 Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

 Referatet godkendtes 

 Ad 3 Meddelelser  

Anita fortalte, at der har været en forespørgsel vedrørende Dorasvej 8, der er sat 

til salg, og at Dansvej 4 pr. 1.11.11 er solgt til Mie Nielsen og Frantz Arnold Os-

mark. 

 

Knud oplyste, at der var indgået orientering fra den advokat, der behandler kor-

kursen på det tidligere ejerfirma af Dansvej 16. Alle aktiver i firmaet er overbelånt, 

og vi har afskrevet de skyldige 200 kroner for kontingent. 

 

Ad 4 Økonomi ved kassereren 

 Knud udleverede år til dato regnskab, hvoraf fremgik, at der ikke er sket de store 

 ændringer siden sidste møde. Der mangler stadig 1 kontingent og tilskuddet til 

 sommerbrunchen blev på 10902 kroner. Der er et underskud på kr. 2705,49 

 kroner og aktiverne udgør 153.654,49 kroner.   

AD 5 Vejudvalget 

 Flemming har lavet brochuren/løbesedlen om leveregler i foreningens område og 

 grundejernes pligter færdig. Der mangler nu lidt i opsætningen og Ebbe vil se, om 

 han har originaltegningen til foreningens logo.   

 

 Der er ikke sket noget nyt vedrørende sikker skolevej eller lokalt i foreningen ved

 rørende vejene. Flemming vil kontakte skoleinspektøren for at høre, om der er 

 kommet ny kontaktperson i stedet for den fratrådte.   

Ad 6  OPFØLGNING FRA BESTYRELSESMØDET DEN 21. JUNI 

 a. Protokollen 

Ebbe har stadig ikke hørt fra Lokalhistorisk Arkiv om hvilke arkivalier, han har af-

leveret til dem. Han vil nu prøve igen.   

 

b. Hjemmesiden 

Ikke den store udvikling, men nu kommer de lange vinteraftener, så der er håb 

endnu. Flemming og Knud har opgaven.   

 

c. Lokalplan 

Kommunen skal ikke have svar, hvis vi ikke have ny lokalplan, så det er OK.  

 

d. Vedtægtsændringer 

De udarbejdede ændringer til vedtægterne som følge af overgang til netbank skal 

med på generalforsamlingen i marts 2012.  

 

e. Velkomstfolder  

Flemming er ved at redigere teksten, så folderen bliver indbydende. Folderen for-

ventes at være færdig inden jul.  

 

f. Servitutten 

Anita har fået kopi af den tinglyste servitut, hvoraf bl.a. fremgår, at man har pligt til 

at være medlem af grundejerforeningen, og fået oplyst, at den er gældende så 



længe den er lyst. Grundejerforeningen har i tidernes morgen fået servitutten ting-

lyst, og har således også retten til at lade den udgå uden indblanding fra kommu-

nen, som ikke stiller krav om medlemskab af en grundejerforening. Vi har tidligere 

besluttet, at vi ikke vil ophæve servitutten. 

 

g. Evaluering af sommerbrunch.  

Der var enighed om, at arrangementet var forløbet godt. Knud mente, at det var 

mange penge at bruge, når tilslutningen var så ringe. Det overlades til generalfor-

samlingen at bestemme om vi skal gentage det næste år.     

 

Ad 7. Eventuelt 

 Vi laver et nyhedsbrev med hvad der er sket i årets løb til medlemmerne og om

 deler det personligt inden jul. Vi  beder samtidig medlemmerne om, at oplyse 

 deres mailadresse, så vi lettere kan udsende nyheder. Knud laver  udkast til tekst 

 og Flemming gør de to foldere færdige og de lægges ind på vores hjemmeside, 

 hvilket oplyses i nyhedsbrevet.   

 

 Genralforsamlingen afholdes i Dansborgskolens store sal  den 20. marts 2012 

 klokken 19.  

 

 Forsøget med deling af affald er stillet i bero fordi leverandøren ikke kunne levere 

 beholdere. Endvidere er der måske økonomiske vanskeligheder med ordningen.   

 

Ad 15 Næste møde 

Næste  bestyrelsesmøde holdes torsdag, den 23. februar 2012 hos Ebbe.                                

 


