
 

Side 1 

BESTYRELSESMØDE D.8.august 2022 – BESLUTNINGSREFERAT. 
 
Deltagere: Per og Susanne (afbud fra Elin og Jakob) 
 
Sted: hos Susanne Tisvilde Lundevej 18.  
 

1. Generalforsamling den 28. august 2022 kl. 14.00 i nr. 12.  

• Indkaldelse er udsendt  
• Dirigenthvervet er på plads. Jakob har fået accept fra Friis Arne Petersen 

• Nyhedsbrev er udsendt den 7. juli 2022 – svarer stort set beretning.  
• Jakob orienterer hvis der er interesserede til at indtræde i bestyrelsen.  

• Til supplement bør der nævnes arbejdet med vægtbegrænsning for køretøjer 
v/ Elin. Indhentelse af tilbud om større renovering af vejen og tilbuddet på 
støvbinding v/ Per.  

• Per spørger om revisor vil fortsætte.  

• Per klarer kaffe og the. Bestyrelsen mødes kl. 13.30 den 28.august 2022 hos 
Per. 

• Per udarbejder regnskab og 2 budgetter, der tager højde for de stillede forslag 
til generalforsamlingen. Per gennemgår på generalforsamlingen.  
 

2. Medlems status. 

• Per oplyste at efter udsendelse af opkrævning for 2022 har indtil videre 14 be-
talt medlemskab ud af 26 mulige. Nr. 4 a har sagt klart fra og delt gælder også 
Rigmor Stampes vej 3. I 2021 var der 21 medlemmer.  
 

3. Vedligeholdelse 

• Da den seneste opretning af vejen fandt sted, måtte Brian standse sine ma-
skiner et stykke før vejens slutning, med henvisning til at der var bevoksning 
ud over vejen – det var ud fra Rigmor Stampes vej 3. Det er nødvendigt med 
en fornyet henvendelse om tilskæring af bevoksning. Måske skal det være 
skriftligt? 
 

4. Opsætning af 3. skilt.  

• Per og Elin sætter dette skilt op – det skulle være, hvor asfaltvejen slutter. Der 
er problemer med mange nedgravede ledninger på dette sted. Måske kan det 
nås inden generalforsamlingen.  
 

5. Hjemmeside. 

• Jakob skulle sende de bestyrelsesreferater, der mangler at blive offentliggjorte 
til Peter Lauritsen, så de kan komme på hjemmesiden.  

 
 
Referent  
Susanne 


