
              
Bestyrelsesreferat nr. 4 – 2015 
Bestyrelsesmøde torsdag den 25. juni 2015 hos Jens Chr. Jensen 
Til stede: Ole Rasmussen, Per Bagge, Mona Herschend, Eva Hector og Jens Chr. Jensen. 
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
Referat godkendt af alle tilstedeværende og underskrevet. 

2. Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde 
 Vejskilte på Granvej 

Per har fået et komplet sæt. Per og Jens monterer sættet fredag den 3. juli 2015. 

 Dræn på Storskoven 
Gravearbejdet var blevet udsat pga. konfirmation i Storskoven – entreprenør kommer 

fredag den 26. juni 2015. 

 Storskraldsordning 
Per har talt med kommunen og Vestforbrændingen, som henviser til en privat vognmand. Vi prøver 
at tage kontakt til en vognmand, der evt. vil sætte en container nede på fællesarealet, som så skal 
tømmes hver 2. eller 4. uge, alt efter behov. 

3. Hjemmeside og web-master 
 Bestyrelsen vil gene have vores hjemmeside og web-master-opgaver tilbage i bestyrelsens regi 

og derfra selv kunne styre hjemmesiden. Der findes en i bestyrelsen til at varetage disse 
opgaver. 

4. Økonomi 
 Eva oplyste, at vi på vores 3+konto har et indestående på kr. 55.400,00, og på vores 

aktionærkonto står der kr. 66.049,00. 
 Der er igen i år rigtig mange grundejere, som ikke har betalt til tiden (20 stk.). Eva har været 

rundt med rykkerskrivelser. Det positive er, at de 2 grundejere, som var blevet sendt til 
inkasso, begge har betalt deres gæld inkl. omkostninger. Foreningen bliver dermed holdt 
skadesløs med undtagelse af de portoudgifter og det ekstra arbejde, som kasseren har haft. 

 Vi blev enige om, at Eva skulle finde nogle værdipapirer med stor sikkerhed og forhåbentlig et 
stort afkast at investere nogle af vores penge i – vi aftalte at bruge omkring kr. 60-70.000,00 
på investering. 

5. Eventuelt 
 Ole og Per tager et kig på Monas indkørsel – der er nogle problemer med vand og jord fra 

vejen, der løber lige ind til deres hus. 
 Ole vil til næste møde undersøge hos Nets, hvilke vilkår de har omkring tilmelding til 

betalingsservice og opkrævning i det hele taget, også rykkere osv. 
 Til næste møde skal hvert medlem se vores reglement igennem og komme med ønsker/forslag 

til rettelser/forbedringer, så vores reglement kan blive mere tidssvarende. 
6. Fastsættelse af næste møde 
Næste møde holdes hos: 

Mona Herschend 

Storskoven 19 

Tirsdag den 6. oktober 2015 kl. 18:30 

Møde slut: Ca. kl. 21:30 

Ref.:  JCJ d. 26.06.2015 



 

 


