
Referat af bestyrelsesmøde d. 23.3.22 i N/F Sundvænget 

Deltagere:  Dorthe, Vibeke, Vilhelm, Robert og Jeanett 

Fraværende: Lisbeth, Laura og Mette 

1) Godkendt dagsorden 

2) Godkendt referat fra bestyrelsesmødet d. 18.1.22 

3) Meddelelser: 

• 2 ældre medlemmer, som ønsker at bytte skur, og det er klaret 

• 4 nye medlemmer uden skur har også fået skur 

• 15 ledige lodder og 7 ledige skurpladser, så der mangler 8 huse, der kunne være 

interesseret i at være 3 i et hus 

4)  Gennemgang af generalforsamlingens punkter 

• Oplæsning af formandens beretning 

• Fremlæggelse af årsregnskab 

• Indkomne forslag: 

1) Haveordenændringer – stemmer om hvert punkt i haveordenen (rødt er 

bestyrelsens forslag og blåt er medlems forslag). Forslaget om udvalg flyttes 

til selvstændigt punkt.  

2) Retningslinjer for fældning af træer – godkendt 

3) Forslag til fældning af træer – godkendt  

4) Renovering af bagpladsen: 

Professionel til renovering  25.000 kr 

Højbede                                  16.000 kr (5 stk) 

Bord/bænke                           12.000 kr (3 stk) 

Drivhus                                    17.000 kr 

Afretningsgrus grus                 3.000 kr 

Vildfrø                                        2.000 kr 

                                           Kr.   75.000 

5) Indsættelse af vindue mod vest i fælleshus B (kr. 15.000 skal tages fra 

overskuddet i budgettet, hvis det godkendes) 

6) Forslag til nyt udvalg 

7) Forslag til flytte medlemshus (estimeret udgift min. kr. 30.000) 

8) Forslag til generel trivsel (fondsarbejde, budget skal godkendes hvert år til 

generalforsamling) 

9) Forslag til haveplan (fejl og hjemmeside bliver opdateret) 

10) Forslag til kvashegn (enig – etableres på fællesarbejde) 

11) Forslag til byttebod  



5) Godkendelse af budget 2022 – gennemgået. Note 4 & 8 slettes. Note 9 Træfældning. 

6) Godkendelse af diverse medlemmer af bestyrelsen. Vilhelm indstilles til bestyrelsesplads 

efter Lisbeth. Bestyrelsessuppleant er ledig.  

7) Praktiske ting omkring generalforsamlingen: kl.17.30 mødes vi, Vilhelm køber pizzaer + 

mælk, Jeanett – småkager, filterkaffe, tebrev, projektor ordner Robert, Susanne er 

dirigent, alle hjælpes med at rydde op bagefter.  

8) Gave til Lisbeth (Vilhelm køber) 

 

Referent  

Jeanett Aamodt 

23.2.22 

 

 

 

 


