
Referat fra Bestyrelsesmøde d. 18.1.22 

Tilstede:  Robert, Vibeke, Laura , Dorthe og Jeanett 

Fraværende: Lisbeth, Mette og Vilhelm 

 

1) Præsentationsrunde og godkendelse af dagsorden 

2) Godkendelse af referat fra møde 12.10.21 

3) Meddelelser: 

• Møde med Skovmose og Ellebakken om forhandling af ny lejekontrakt med KBH i 

2024. Kredsformanden er orienteret.  

• Velux-fonden og de aktive ældre fik en gave i forbindelse med fondsansøgningen 

til Noahs Ark.  

• Hus 1A (det gule hus) har mus, og der er sat musefælder op nu.  

4) Dorthe har overtaget kasserer-rollen i praktik og har overtaget regnskabet fra 1.1.22. 

Laura præsenterer sidste års regnskab på Generalforsamlingen i marts 2022. Laura 

bliver ved med at står som webmaster, og har nu en ny mail (webmaster@nf-

sundvaenget.dk).  Dorthe besvarer nu kasserer-mailen.  

 

Kommentarer til regnskab: 

Regnskabet er gennemgået uden kommentarer og med et overskud på kr. 42.369. 

Revisorene (Susanne og Lise) kontaktes og godkender inden Generalforsamlingen. 

 

Kommentarer til budgettet: 

Justeringer så der kommer to nye medlemshuse, lidt lønstigning til toiletvagterne og 

bestyrelse, da det ikke er steget siden 2012. Derudover 2 bænkesæt til fælleshus, 

træfældning og etablering af kompost bag hus E (stolpeindkøb).  

 

5) Dagsordenen til Generalforsamling 15.3.22 er gennemgået og godkendt.  

Forslag til principper for træfældning kommer som et seperat forslag. De konkrete 

træer, der ønskes fældet, kommer som seperat underpunkt inkl. træer ved hus 55 og 56. 

Valg af nyt bestyrelsesmedlem til erstatning for Lisbeth Danty.  

 

6) Dato for åbning for haven d. 2.4.22 kl. 13 (vand åbnes, containere sættes frem). Der er 

arbejdsweekend d. 23.-24.4.22 kl. 10-14 og hverdagsarbejde d. 16.8 og 25.8 kl. 16-20 

7) Bestyrelsesmøde d. 2.4.22 kl. 14 

8) Diverse: 



• Lokaludvalg Amager Øst – ønsker nye opstillere, men der er ingen fra 

bestyrelsen, der har mulighed for at opstille p.t. 

• Udkast til nyhedsbrev skrives af Vibeke 

 

Referent  
Jeanett Aamodt  
18.1.22 

 

 

 

 

 

 

 

 


