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Referat – bestyrelsesmøde den 11. august  
 

Deltagere: 
Jørgen Jakobi, Holger Hansen, Henning Iversen, Michael Jensen og Benny Wind 
 

Dagsorden: 
1. Konstituering 
2.Evaluering ad generalforsamlingen 
3.Fastsættelse af en møderække 
4.Drøftelse af de ting, der fremkom på generalforsamlingen 
5.Påbegyndelse af en gennemgang af vores vedtægter. 
6.Eventuelt 
 

1. Jørgen Jakobi, formand 
Michael Jensen blev valgt som kasserer. 
Holger Hansen blev valgt som web-master 
Henning Iversen blev valgt som vej-ansvarlig 
Benny Wind blev valgt som referent 
 

2. Det var positivt med den store tilslutning til generalforsamlingen og den efterfølgende spisning. 
 
Formanden bestræber sig på at præsentere bestyrelsen ved generalforsamlingens start. 
 
Det drøftedes om formandens beretning eventuelt skal gennemgås på generalforsamlingen. 
Det blev besluttet at enkelte udvalgte punkter, som bestyrelsen ønsker drøftet på 
generalforsamlingen, bliver gennemgået. 
 
Det drøftedes om der skal laves et socialt arrangement en gang om året. Medlemmerne opfordres 
til at tilkendegive interessen i sociale arrangementer.  
Holger Hansen laver et udkast til skrivelse til medlemmerne, som fremsendes til formanden. 
 
På grund af den gode opbakning fastholdes generalforsamlingens afholdelse i juli måned. 
 

3. Møderække 2019-2020: 
Lørdag den 2. november 2019 kl. 10.00 hos Henning, Åmarksvej 28 
Lørdag den 7. marts 2020 kl. 10.00 hos Michael, Risengen 10 
Søndag den 5. juli 2020 kl. 17.00 hos Michael, Risengen 10 
 
Generalforsamling søndag den 19. juli 2020 
 

4. Entreprenørmaskiner m.v. og løsgående hunde, Åmarksvej: 
Grundejeren driver i princippet ikke virksomhed fra huset. 
Grundejerforeningen er ikke mæglere i nabostridigheder, men vil til hver en tid påtale, hvis der 
holder biler på vejene. 
 
Beskæring på Østvej: 
Bestyrelsen skriver til ejer og eventuelt til kommunen, for at få beskåret hæk på tom grund. 
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Hvis der skrives til kommunen, kommenteres også manglende beskæring på Femvejen. 
 

5. Bestyrelsens beslutning fra 2015 vedrørende gaver omgøres til, at til bestyrelsen kan påskønne en 
indsats med en mindre erkentlighed. 
Ovenstående medtages eventuelt i forbindelse med kommende revidering af vedtægter. 
 

6. Det blev besluttet at offentliggøre en liste med kontaktoplysninger på bestyrelsens medlemmer: 
 

Navn email telefon 

Jørgen Jakobi jakobiok@gmail.com 27203625 

Michael Jensen michaelkojensen@gmail.com 21440791 

Henning Iversen henning.mosen@gmail.com 20861175 

Holger Hansen benteogholger@comxnet.dk 41294173 

Benny Wind benny@wind.mail.dk 51522992 

 
 
 
 
Benny Wind - 18-08-2019 
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