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Referat af bestyrelsesmøde november 2014 

Generelt 

Mødet blev afholdt den 1. november 2014 kl. 10.00 hos Per Lausen. 

Sikring. 

Kommunen har som noget nyt sikring som tema, hvilket harmonerer fint med vores 

initiativ. Kort orientering om hvilke ideer kommunen har. 

Sikringsgruppen redegjorde for tanker og ideer bag det fremlagte rammeforslag med 

fine gennemtænkte løsningsmodeller for bestyrelsens medlemmer. 

Diskussion af forslaget. De udmærkede forslag blev diskuteret og det blev besluttet at 

sikringsgruppen kan arbejde videre. 

Konkrete forslag baseret på skitseforslaget kan blive meget omfattende. Skal vi 

forsøge at standardisere nogle enkle løsningsmodeller, som kan udarbejdes som 

anført inden jul og efterfølgende fremlægges på Generalforsamlingen. Det blev 

vedtaget at sikringsgruppen arbejder videre med at kunne præsenterer fornuftige 

løsningsforslag på generalforsamlingen. 

Godkendelse af næste arbejdsopgave, som i form og indhold skal præsenteres så 

populært, at de egner sig til åben debat og beslutning på generalforsamlingen. De 

næste arbejdsopgaver blev godkendt så sikringsgruppen kan arbejde videre. 

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

Kort om økonomien 

Økonomien er i orden. Der er en restance. 

Containerordningen 

Er der behov for alle 5 gange? Naboforeningen har én tømning, som de diskuterer 

bravt. Dækningsgraden i vores grundejerforening ser rigtig fornuftigt ud. Bestyrelsen 

kigger på om container i fire weekender er nok. Der indhentes tilbud på henholdsvis 4 

og 5 tømninger og derefter afgøres det hvordan tømningerne ser ud i 2015. Forslaget 

vil blive fremlagt på generalforsamlingen i marts 2015. 
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Energirenovering 

Vi har skrinlagt energirenovering i denne omgang. Det er svært at få folk i gang med 

at lave energirenovering hos medlemmerne i foreningen. Bestyrelsen gør ikke mere i 

den sag i øjeblikket. 

Opdatering på Søndersø, persontrafik ved lægerne, og 

ejerforhold m.v. vedr. stierne 

Kommunen lægger op til en stor plan om plejeplan vedrørende landområdet omkring 

Søndersø. Bestyrelsen afventer, at blive indkaldt til et nyt møde i gruppen omkring 

Søndersø området. 

VAB er blevet rykket omkring stierne mod søen, da de er ejere af stien ifølge OIS 

registeret. Bestyrelsen tager nu kontakt til kommunen for at få afklaret dette forhold. 

Samtidig tager Per Lausen kontakt til kommunen omkring vejforholdene ved lægerne 

bag Langhuset. 

Fastlæggelse af Fastelavns tøndeslagning 

15. februar 2015 er datoen for fastelavns tøndeslagning. Bestyrelsen sender 

indbydelse ud i god tid. 

Fastlæggelse af generalforsamling, sted, servering, valg af 

bestyrelse  

Generalforsamlingen afholdes i Søndersøhallens cafeteria torsdag den 26. marts 2015 

kl. 18.30. De enkelte valgbare bestyrelsesmedlemmer blev gennemgået og de vil blive 

opstillet til valg på generalforsamlingen i henhold til vedtægterne. 

Indlæg: Sikring ved sikringsgruppen er valgt som emne på generalforsamlingen. 

Håndtering af hele sikringssagen 

Sikringsgruppen kommer med et oplæg senest den 15. december 2014. Gruppen har 

fremsendt et første oplæg, som er af høj kvalitet. Bestyrelsen vil gennemgå 

sikringsgruppens indstilling og offentliggøre dette på hjemmesiden og 

generalforsamlingen 

Eventuelt 

Der var ingen emner til eventuelt 


