
Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 07.06.2022 kl. 19.00  
online 

Deltagere: Kristian Michel Thorsen, HV157 (KMT)  
Nikolaj Mikkelsen, LV60 (NM) 
Christina Christensen, HV93 (CC) 
Kirsten Ølgaard, MP63 (KØ)  
 
Afbud fra:   
Pawel Bak, LV9 (PB)  
Mads Wilken, HV224 (MV)  
Henrik Falk, MP16 (HF) suppleant 

 

1. Valg af referent 

KØ påtog sig rollen som referent. 

 

2. Valg af kasserer 

NM blev valgt som kasserer med applaus. Dermed skulle der findes en ny næstformand.  
CC blev valgt som næstformand med applaus. CC afløser også NM i Det Grønne Område. 

Det blev aftalt, at CC, NM og MW mødes til en markvandring, hvor NM og MW kan sætte CC 
ind i området. 

Det blev endvidere aftalt, at KØ kontakter Nordea, så NM får adgang til netbanken. Herefter 
foretages afleveringsforretning. I den mellemliggende periode fortsætter KØ med de daglige 
opgaver. KØs adgang til netbanken skal således først lukkes, når afleveringsforretningen har 
fundet sted. KØ kunne i øvrigt oplyse, at hun i slutningen af ugen vil fordele 64 rykkere. 

Vi har besluttet at abonnere på ForeningsAdministrator, og håbet er, at det vil gøre kasserer-
jobbet enklere. KMT og NM vil implementere denne løsning i løbet af 2022. KØ hjælper gerne. 

 

3. Status på Skt. Hans 

Kommunens folk sørger for, at der er kvas til afbrænding på toppen af vulkanen. Der er ikke så 
meget, som der plejer at være, men det skal nok blive et fint bål. Morten (tidl. best.medlem) 
har lovet at arrangere bålet igen i år.  

Anders Meedom holder båltalen, og Furesø Garden står for musikken. Deres højttaleranlæg er 
desværre defekt, så der skal findes et andet, der kan klare sig udendørs, dvs. modstå evt. regn 
og uden en stikkontakt – måske en sound boks? Kristian undersøger mulighederne.  

Det viser sig, at den brandslukker, vi købte sidste år, ikke kan genfyldes, så KMT køber en ny. 
Der var rigeligt slik sidste år, så CC køber lidt mindre i år. 



Tidsplanen er, at båltalen holdes kl. 21, og derefter tændes bålet. Bestyrelsesmedlemmerne 
mødes lige omkring 20.45. 

 

4. Opfølgning på aktioner fra sidste bestyrelsesmøde. 
 
• Støjrapporten er nu lagt på Facebook 

 
• Planlægning af Skt. Hans er på plads 

 
• Der er sendt mail til kommunen vedr. slugten 

 
• GNPs historie er nu omdelt, og Steen Sørensen er blevet kompenseret for sine udgifter i 

den forbindelse. Det endte på et beløb på 3.027 kr 
 

• KØ har kontaktet kommunen i et forsøg på at få en slags ”forhåndsgodkendelse” for 
tegl med indbyggede solceller, hvilket kommunen dog ikke er indstillet på. 
 

 
5. Eventuelt 

KØ er flyttet til Virum, og da der nu er fundet en ny kasserer, udtræder KØ af bestyrelsen. 
HF indtræder i bestyrelsen i KØs sted og er dermed på valg på generalforsamlingen 2023. 

KØ sørger for at lægge en forretningsgang for container og flishug på vores drev på Sync. 
KMT sørger for, at CC får adgang til drevet. 

 

6. Næste møde 

Næste bestyrelsesmøde afholdes som tidligere aftalt tirsdag d. 23. august kl. 19.00 hos 
Christina. 

 


