
Referat af bestyrelsesmøde, lørdag d. 17.10.2020 efter generalforsamlingen 
 

Dagsorden 
 

1. Evaluering af generalforsamling 
 
På trods af corona situationen en god generalforsamling, med meget engagerede deltagere. 
 
Der blev på generalforsamlingen stillet ønske om, at bestyrelsen tydeliggør hvilke 
prioriteringer vi arbejder med. Bestyrelsen er enig om, at områdets beskaffenhed, altså 
dræn og veje skal prioritets først, efterfulgt af badebro, legeplads og grenplads.  
Det enkelte års specifikke prioritering vil fremgå af budgettet.  
 

2. Konstituering 
Keld Rømer Rasmussen blev valgt som næstformand.   
 

3. Økonomi v/Annita 
 
Omkostning for hegnsklipning samt tømning af grenplads udestår. Budgettet følges, og det 
forventes, at budgettet holder. Det blev besluttet at forhøje løn til pladsmand til Kr. 110.000 
incl. moms fra 2021 og fast i 3 år. 
 

4. Investering legeplads 
Det gamle klatrtetårn er i meget dårlig stand, og vi tør ikke længere tage ansvar for, at det 
anvendes. Derfor skal det fjernes nu. Erik undersøger, hvad vi kan få for kr. 100.000 alt incl. 
Vi forventer at kunne forsvare denne investering i 2021. 
 

5. Dræn m.m. 
Som oplyst på generalforsamlingen så udestår en godkendelse af drænarbejdet fra 
Kystinspektoratet. Drænomkostningen forventes at beløbe sig til kr. 200.000 i 2021.  
 

6. Aftale næste møde 
Næste møde afholdes den 20. feb. 2021. Der bliver løbende indkaldt til møde, hvis der 
skulle opstå behov derfor. 
 

7. Evt.  
Bjarne fortalte at der er fastboende medlemmer, som har tilbudt deres hjælp, hvis vi har 
behov for det. Vi talte om, at det kunne være til at beplante og vedligeholde 
plantekummerne, samt rengøring af de to vippe- legeredskaber på minigolfbanen. 
 
Bjarne vil tale med Jens om mulighed for at lave bump ved stikvejene, som dels kan 
forhindre at vandet løber ned på stikvejene og dels at vandet fra disse løber i grøften og 
ikke ud på de gennemgående veje. Opgaven kunne muligvis udføres i forbindelse med at 
grøfterne oprenses.  
 
Bjarne snakker med Otto Lægaard ang. tilskud fra kommunen til legeplads.  

 


