
 

 

 

BESTYRELSESMØDE I HF. KILDEMOSEGÅRD. 

 
DATO: 

Onsdag den 16. marts 
 2022, kl. 19.00 

 
TIL STEDE: 

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

 
AFBUD: 

Lizette Frederiksen (LF) 

 Dagsorden Referat /ja) 

1. 
Velkomst  

HJJ bød velkommen 

2. 
Valg af dirigent 

MM valgt 

3. 

Konstituering af 
bestyrelsen 

Bestyrelsen konstituerede sig uændret fra tidligere: 

Formand Hans-Jørgen Jørgensen 
Næstformand Jan Werner 
Sekretær Lizette Frederiksen 
Kasserer Janne Andreasen 
Bestyrelsesmedlem Majken Møller 

4. 

Evaluering af 

generalforsamlin-
gen 

Der var enighed om, at generalforsamlingen var forløbet i 
god ro og orden. Der var desværre kun 39 husstande 
repræsenteret og 49 fremmødte. 
Det var svært for referenten at følge med nogen gange, når 
deltagerne ikke præsenterede sig med navn og have nr, 
samt brød ind i talerækken  

5. 

Kompetence/aktivi-

teter 

HJJ mener, at der har været forvirring omkring kompetencer i 
bestyrelsen til evt. at repræsentere bestyrelsen udadtil, 
hvorfor han præciserer, at det i henhold til vedtægterne kun 
er formand og kasserer, der repræsenterer bestyrelsen 
udadtil. 

6. 

Hjemmesiden 

JW gennemgik de nye tiltag med hjemmesiden, da der var 
kritik af denne på generalforsamlingen. 
Vi drøftede forskellige ændringer. Vi besluttede, at JW og MM 
skal prøve at se på vores ønsker om, hvordan det færdige 
resultat skal være og komme med et oplæg til næste møde. 

7. 
Tegninger til 
godkendelse  

Indsendt ansøgning med tegning vedr. udvidelse af 
hovedhus i have 69 blev godkendt 
 

8. 
Samletank til 
godkendelse 

Indsendt ansøgning og plantegning af påtænkt samletank 
fra have 20 blev godkendt. Lejer skal selv ansøge kommunen 
 

9. 
Grønne områder 

De indkomne tilbud vi tidligere har fået fra 2 entreprenører 
skal gennemgås yderligere, for at finde nedskæringer i 



forhold til beløb. Evt. sammen med entreprenør, hvis det er 
muligt. Bestyrelsen mødes onsdag, den 23. kl. 10 for at drøfte 

disse. Hvis vi kan få lov, vil vi også brænde bål af den dag. 
HJJ kontakter beredskabsstyrelsen/politiet herom. 

10. 

Halvårsplan 

Bestyrelsesmøder frem til sommerferien er planlagt således: 
13/4 – 11/5 – 8/6 – 6/7 – 2022 kl. 19.00-21.00 
Skt. Hans bål afbrændes 23/6-2022 kl. 20.30 

Åben have afholdes 18/6-2022 kl. 14-17 

11. 

Flagturnus 

Det er tid at få fat i holdet, som meldte sig på 
generalforsamlingen sidste år, så holdet kan få sat datoer på. 
JW er tovholder på holdet. JA sender navne og have numre 
til ham, så han kan kontakte disse. 

12. Dato for 
fællesarbejdsdage 

Fællesarbejdsdage er fastsat til: 

7/5 og 21/5 2022 samt 3/9 og 17/9 2022. 

13. 

Bordet rundt  

JW vil gerne oprette en fiskeklub, og har meddelt dette på 

hjemmesiden og på facebook. 
Pt. er der kun få interesserede. 

14.  
Evt 

Intet 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 


