
 

 

 

BESTYRELSESMØDE I HF. KILDEMOSEGÅRD. 

 
DATO: Onsdag den 4. januar 2021, kl. 19.00 

 
TIL STEDE: 

Hans-Jørgen Jørgensen (HJJ), Janne Andreasen (JA), Majken 
Møller (MM),  

 
AFBUD: 

Steen Nielsen (SN), Lizette Frederiksen (LF) 

 Dagsorden Referat  

1. 
Velkomst 

Hans-Jørgen bød velkommen til en lille sluttet forsamling pga. 
feriesammentræf 

2. 

Nyt fra formanden 

HJJ har efter ønsker fra allergiske lejere indkøbt parfumefri 
håndsæbe til toiletterne 

Der mangler lys flere steder. HJJ tjekker lamper og sætter nye 
pærer i. 

3. 

Nyt fra kassereren 

Bankbeholdningen er stadig høj pga. at kommunen endnu 
ikke har fremsendt regninger for 1. halvår. 
Der er ingen kontingentrestancer. 

Langt om længe er der blevet sat ny luge og vinduer i gavlen 
efter hærværket i foråret.  

4. Tegninger til 
godkendelse 

Redigeret tegning vedr. tilbygning blev godkendt 
Ansøgning om samletank godkendt 

5. 

Forslag til 
generalforsamlingen 

Der er indkommet 4 forslag til generalforsamlingen, hvoraf det 
ene blev forkastet, da dette ikke indeholdt konkrete forslag, 
men alene spørgsmål til bestyrelsen. De mange spørgsmål 

blev gennemgået, og der sendes svar til forslagsstillerne vedr. 
de fremsendte spørgsmål. Forslagsstillerne får ligeledes tilbudt 
at fremkomme med nye konkrete forslag, som også skal 
indeholde navne på forslagsstillerne. 
 

6. Dagsorden til 
generalforsamlingen 

Det udarbejdede oplæg til dagsorden blev gennemgået og 
godkendt og sendes ud snarest – senest 11. august 

7. 
Kompostanlægget  

MM synes ikke at vi fremover skal benævne anlægget som 
”kompostanlæg”, da dette ikke eksisterer mere. 
Drøftelse af punktet i øvrigt blev udsat til senere møde 

 

Bordet rundt - 
bestyrelsen 

MM meddelte, at der desværre endnu ikke er udvist den 

store interesse ”Åben have” projektet, men man har besluttet 
at gennemføre dagen alligevel med de få deltagere, som er 
tilmeldt. 
JA henviser til en mail fra skorstensfejeren, som ønsker at få 
oplyst navne og adresser på havelejere, som han ikke har 
truffet aftale med i forbindelse med den årlige lovpligtige 

skorstensfejning. 



Det blev besluttet at bestyrelsen retter henvendelse til disse, 
da vi er af den opfattelse at persondataloven forhindrer os i 

at give de ønskede oplysninger, hvilket skorstensfejeren skal 
have besked om. 
 

 
Evt.  

intet 

  
 

 

 


