
 
Referat af bestyrelsesmøde den 03.03.2021 kl. 19.00  
online 

Deltagere: Kristian Michel Thorsen, HV157 (KMT)  
Pawel Bak, LV9 (PB)  
Kirsten Ølgaard, MP63 (KØ)  
Emma Nørgaard, HV91 (EN)  
Daniel Sanko, HV177 (DS)  
Nikolaj Mikkelsen, LV60 (NM)  

Afbud fra:  Anna Seidelin, MP109 (AS)  
Jørgen Rasch, MP125 (JR) suppleant 

 

1. Valg af referent 

KØ påtog sig rollen som referent. 

 

2. Godkendelse af sidste referat af bestyrelsesmøde d. 3. februar 2021.  

Godkendt. 

 

3. Generalforsamling 

Valg af dirigent v. KØ 

Gitte Dahl fra MP77 har accepteret at være dirigent på generalforsamlingen. Der var enighed 
om, at vi kvitterer med et par flasker vin, når mødet er veloverstået. 

 

Opfølgning på emner til Generalforsamlingen v. KMT 

KMT har kontaktet forslagsstiller omkring opjustering af containerordningen og informeret om 
muligheden for at få tømt containere, der bliver fyldt om fredagen. På den baggrund er 
forslaget blevet trukket tilbage. Datoer om containerordning og flishug er blevet tilrettet. 

KMT har kontaktet forslagsstiller vedr. fortovsfliser og chaussesten på HV og aftalt, at der tages 
kontakt med kommunen nu, så vi ikke afventer generalforsamlingen. Forslaget er dermed 
blevet trukket tilbage. Der henvises til Borgertip på hjemmesiden. 

KMT har kontaktet kommunen omkring fældning af selvsåede træer i engarealet vest for LV, og 
kommunen har lovet at ”rydde op”. Forslaget er på den baggrund trukket tilbage. 

KMT har kontaktet forslagsstiller vedr. disponering af stammer, grene og kviste, og 
forslagsstilleren har trukket forslaget tilbage. 

KMT har kontaktet forslagsstiller vedr. manglende belysning på sti mellem nordenden af LV og 
HV med information om, at der allerede er kontakt med kommunen om dette. Forslagsstiller 
vil i stedet fremsætte et andet forslag vedr. belysning på stier. 



 
KMT har kontaktet forslagsstiller vedr. vedligeholdelse af sti mellem nordenden af LV og HV og 
informeret om, at det ikke er en sti, der er etableret af kommunen. Forslagsstiller vil på den 
baggrund omformulere forslaget. 

KMT har kontaktet forslagsstiller vedr. forslag om årlig græsslåning af fællesarealerne og 
informeret om det kommende samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening. På den 
baggrund er forslaget trukket tilbage. Bestyrelsen vil stille forslag om en gang græsslåning i 
2021. Planer for græsslåning i 2022 og fremover vil indgå i den plan, der udarbejdes i 
samarbejde med Dansk Naturfredningsforening.  

Forslag om manglende vedligeholdelse vil blive fremsat på generalforsamlingen for at få mere 
fokus på, at alle husker at vedligeholde deres hække. 

 

På valg 2021 

Pawel, Anna og Kirsten genopstiller. KMT har endnu ikke hørt fra Jørgen. 

Thomas Pjetursson afgår som revisor, og bestyrelsen foreslår John Larsen som ny revisor. 
Bestyrelsen foreslår Thomas Pjetursson valgt som revisorsuppleant. KØ vil i forbindelse med 
revision af årets regnskab tjekke, at John og Thomas er villige til at stille op. 

 

Afholdelse af generalforsamlingen 

Generalforsamlingen kan ikke gennemføres den 24. marts 2021 med de nuværende 
restriktioner. Der var enighed om, at vi ikke ville afholde den digitalt, men hellere vente til 
forsamlingsforbuddet er hævet til mindst 100 personer. Vi vil til den tid booke festsalen på 
Syvstjerneskolen som sidst, og der vil alene blive serveret vin og vand. Der vil være krav om 
tilmelding ligesom sidst. Der bliver afsat 30 min. i starten til et indlæg om områdes historie. 
Der bliver behov for en projektor og et lærred. Det burde vi også kunne bruge til selve 
generalforsamlingen. Skulle der dukke forslag op efter den 1. februar 2021, som efter 
vedtægterne er sidste frist, vil forslagene så vidt muligt blive taget med alligevel. 

 

4. Aktionspunkter fra sidste møde 
 
• EN er langt med et forslag til intranet – hun mangler kun lige det sidste. 

 
• KMT har lagt referat af generalforsamlingen på hjemmesiden, og hjemmesiden er 

opdateret med bla. henvisning til Borgertip. 
 

• KMT har oprettet et borgerforslag omkring støjdæmpning med støtte fra NM og KØ.  
 

• NM har sendt ønske til kommunen vedr. lys i slugten. 
 

  



 
• Der var stor opbakning fra alle i bestyrelsen til samarbejdet med Dansk 

Naturfredningsforening om græsarealerne. Der var enighed om, at der skulle 
informeres om dette på generalforsamlingen. Da oplægget indebærer, at foreningens 
medlemmer skal levere en del frivillig arbejdskraft, mente KØ, at kommunen burde 
betale en større del af udgifterne. 

 

5. Eventuelt 

Kø har sendt ”velkomst-mail” til nye medlemmer, og det blev aftalt, at KØ sender listen 
rundt, så vi kan aftale, hvem der kontakter de enkelte nye medlemmer for at hilse på  
– naturligvis i god corona-afstand. 

Daniel kunne oplyse, at der har været kontakt til legepladsleverandører for at få en 
fornemmelse af, hvad en naturlegeplads kommer til at koste. De må have meget travlt, for 
de er endnu ikke vendt tilbage. 

 

6. Næste møde 
 
Vi afventer, at forsamlingsforbuddet hæves til 100, før vi fastlægger såvel dato for 
generalforsamling som for næste bestyrelsesmøde. 

 


