
 

 

REFERAT FRA 

BESTYRELSESMØDE I HF. KILDEMOSEGÅRD. 

 
DATO: 1. april 2020 

 
TIL STEDE: 

Hans-Jørgen Jørgensen (HJJ), Janne Andreasen (JA), Steen 

Nielsen (SN), Majken Møller (MM) Lizette Frederiksen (LF) 

 
AFBUD: 

 

 
Dagsorden 

Referat  

1. 

Velkomst, valg af 
dirigent 

HJJ bød velkommen til Steen (SN), som er nyt 

bestyrelsesmedlem. 
HJJ er dirigent. 

  

  

Konstituering 

Bestyrelsen har konstitueret sig som følger: 

HJJ formand 

JA kasserer 
SN næstformand 

LF sekretær 
MM bestyrelsesmedlem 

 

3. Gennemgang og 

justering og 

godkendelse af 
forretningsordenen 

Vi gennemgik forretningsordenen og tilrettede den,  

 

  

4. 

Coronatider 

Bestyrelsen har taget initiativ til, at der afsprittes håndtag, 
blandingsbatterier og toiletsæder hver dag på toiletter og i 

skyllerum. Samtidig opfordres alle havelejere til at gøre rent 

efter sig selv efter hvert besøg ifølge myndighedernes 
anvisninger.  

 
Der strammes op i forhold til hvis man ønsker et personligt 

møde skal man aftale dette med bestyrelsen. I forhold til 
opfyldning af badekort vil det foregå med 1 person inde på 

kontoret ad gangen. Dette bedes respekteret. Er vejret godt 

vil det foregå udendørs. 
 

På grund af disse coronatider er de planlagte arbejdsdage i 
maj (2. og 16.) rykket til senere på sæsonen. Vi vender 

tilbage hurtigst muligt. 
 

5. 

Leasing af 
hjertestartere 

Vi har bestilt 2 stk. hjertestartere samt varmeskabe. Disse vil 

blive hængt op v/gården og ved toiletbygningen i afdeling 
1. 

 



6. Fordeling af 

opgaver og 
ansvarsområder 

MM har lavet en liste over arbejdsopgaver og 

ansvarsområder, som blev gennemgået og 
ansvarsområderne blev fordelt.  

7. 

Andre punkter 

 
JA – der er indkommet en ansøgning om en samletank. 

Bestyrelsen har behandlet ansøgningen og den godkendes. 

 
MM ønsker, at bestyrelsen sætter fokus på klimatiltag – dette 

tager vi op på et senere bestyrelsesmøde. 
 

8. 

Fastlæggelse af 

mødekalender 

NYE TIDER FOR KONTORTID  

Der er kontortid i lige uger fra kl. 18 til 19.  

 

Bestyrelsen har fastlagt møderne for1. halvår 2020. Det 
aftales, at der afholdes bestyrelsesmøder 1 gang om 

måneden. 
Næste møde er onsdag den 29. april 2020. 

 

9. 

Evt. 

Vi mangler fortsat en flaghejser – hvis der er nogen der 

ønsker at melde sig, så bedes man henvende sig til 

bestyrelsen. 

 

 


