
 

 

 

BESTYRELSESMØDE I HF. KILDEMOSEGÅRD. 

 DATO: Onsdag den 12. maj 2021, kl. 19.00 

 
TIL STEDE: 

Hans-Jørgen Jørgensen (HJJ), Janne Andreasen (JA), 
Majken Møller (MM), Steen Nielsen (SN), Lizette Frederiksen 
(LF) 

 AFBUD:  

 Dagsorden Referat  
1. Velkomst HJJ bød velkommen og håbede på et godt møde. 

2. 

Evaluering af 
arbejdsdagen 8/5-21 
og kommende 
arbejdsdag 29/5-21 

På arbejdsdagen den 8/5 fik vi lavet en masse bl.a. den nye 
bålplads. Den gamle bålplads mangler at blive ryddet. Vi 
mangler 14 fliser til den nye bålplads og disse skal bestilles til 
næste arbejdsdag. Der er kørt lergrus i de fleste huller i 
afdeling 1 og 2 - kommunen har desværre ikke lavet noget 
på stamvejen endnu som aftalt. Der blev luget en del ukrudt 
på p-pladserne og ved containeren. Der blev renset op i siv-
brøndene i afdeling 1.  
 
Den 29/5 skal lunden ved gården ordnes, P-pladser i 
afdeling 1 i bunden skal have fyldt lergrus i de manglende 
huller. Siv-brøndene i afdeling 2 skal renses op. Pæle til 
trailerpladser skal sættes op med stolpespyd og der skal nye 
skilte med numre på.  
Der laves en opsamling efter kontortiden den 26. maj 
vedrørende opgaver til den 29. maj 2021.  

3. 

Hærværket, hvad gør 
vi 

Der har været hærværk på gården – ruden i 
udhængsskabet er smadret og der er smadret et vindue i 
gavlen også. Der er tydelige spor af skudhuller. Det bør 
anmeldes til politiet. Der har også været hærværk mod en 
have og dette er anmeldt til politiet. Der bliver sat et nyt 
vindue i gavlen. Udhængsskabet fjernes helt, da der 
hænger et på den anden side af bygningen. 

4. 

Flagstænger  

Den nye flagstang i afdeling 1 fejler ikke noget siger 
leverandøren – han kunne sagtens dreje den op og ned 
uden problemer. Den er dog lidt stram, men det er jo også 
et stort flag. Flagstangen i afdeling 2 ordnes i næste uge, da 
det gik i stykker i søndags. 

5. 
Spildevandsudvalget 

SN kom med en fyldig redegørelse over forløbet i 
spildevandsudvalgets arbejde og undersøgelserne 
fortsætter med henblik på at udarbejde et oplæg til 



behandling på den kommende generalforsamling. 

6. 
Parkering 

Der bliver stadigvæk parkeret ulovligt i strid med 
ordensreglerne – dvs. på græsarealerne. Vi gør 
opmærksom på, at man IKKE må holde på græsarealerne. 

7. 
Generalforsamling 

Generalforsamlingen forventes at blive afholdt i 
september/oktober måned, hvis forsamlingsforbuddet i 
øvrigt tillader det. 

8. 

Godkendelse af 
tegninger / samletank 

Der er kommet en enkelt tegning, som dog er mangelfuld. 
Der bliver skrevet tilbage angående udbedring af 
tegningen. 
Der er kommet en ansøgning om en samletank – denne 
godkendes. 

9. 
Nyt fra kassereren 

JA omdelte status på økonomien. Der er ingen restancer.  

10. Evt. 
 

LF – hvad er stemningen i forhold til afholdelse af Sankt Hans 
arrangement? Vi tager punktet op på næste møde. 
Der er pt. 66 på venteliste. 

11. 
Næste møde 

 
Den 9. juni 2021, kl. 19.00. 

 
 

 

 
 

 

 


