
 

 

 

BESTYRELSESMØDE I HF. KILDEMOSEGÅRD. 

 
DATO: Onsdag den 14. april 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. 

2. Tegninger til 
godkendelse 

Der var indkommet 2 tegninger og begge blev godkendt. 

3. 
Generalforsamling 

Intet nyt. Udsættes, til der er nyt vedrørende 
forsamlingsforbud. 

4. 
Repræsentantskabets 
generalforsamling  

Vi satte spørgsmålstegn ved indkaldelsen til den 26. april 
2021. HJJ spørger, om de fastholder datoen eller om det 
ikke skal udsættes. Vi opretholder vores indsendte forslag. 

5. 

Spildevandsudvalget 

MM orienterede om møde i udvalget den 13. april og der er 
kommet et medlem mere i udvalget, Frank Petersen. Der 
arbejdes videre i udvalget og der er nyt møde igen den 27. 
april 2021. 

6. 
P-pladser ok eller 
hvad? 

MM og LF har talt parkeringspladser op og der er 70 pladser 
i afd. 1 og 27 i afd. 2. Bestyrelsen konkluderer pt., at der ikke 

umiddelbart er et behov for flere parkeringspladser. 

7. 
Trailerpladser 

Der er få ledige trailerpladser. Der skal laves nye skilte til 
pælene, da flere er ulæselige og nogle er faldet helt af. HJJ 
sørger for dette. 

8. 

Baderum 

HJJ tager kontakt til nogle af havelejerne angående gulvet i 

baderummet for at høre, om de er interesseret i at hjælpe 
med at lave det i forbindelse med fællesarbejdsdagene. 

9. 

Toiletter 

HJJ tager kontakt til nogle af havelejerne angående 
etablering af nyt toilet mv. på herretoilettet i afd. 1 for at 
høre, om de er interesseret i at hjælpe med at lave det i 

forbindelse med fællesarbejdsdagene. 
Der tages kontakt til VVS-firma i forhold til tilslutning. 

10. 

Fællesarbejde 8. maj 
og 29. maj  

MM udarbejder en liste over, hvilke opgaver der skal laves 
de 2 dage og JA udarbejder tilmeldingslister. På grund af 
Corona-restriktionerne vil der blive serveret kaffe med et 
stykke wienerbrød til og en lille en i det fri. JA står for indkøb. 

Der vil blive hængt tilmeldingslister op i uge 16. 



11. 
Veje 

Der indhentes tilbud til enten lergrus eller skærver til at 
lægge ud på vejene på arbejdsdagene. 

12. 
Bålpladsen 

Der skal måles op til den nye bålplads og stenene skal flyttes 
fra den gamle til den nye plads. HJJ sørger for at leje en 

minigraver til projektet, der skal laves på arbejdsdagene. 

13. 
Formanden 

Intet til dette punkt. 

14. 

Kassereren 

JA udleverede kvartalsregnskab for 1. kvartal. Der er en stor 
post vedrørende kompost og renovation i dette kvartal. Det 
skyldes vi har fået fjernet alt grenaffaldet. 
Der er ingen huse til salg pt. Der er 62 på ventelisten. 

15. 

Henvendelser vedr. 

opsætning af telt  

Bestyrelsen har modtaget en henvendelse vedr.  opsætning 
af telt på det grønne område til afholdelse af en større 
familiebegivenhed.  
Dette kan tillades, hvis forsamlingsforbuddet overholdes, da 
det er på kommunens fællesareal. Toiletter og området skal 
være rengjort og ryddeligt.  

  

16.  

Bordet rundt:   
herunder hensættelse 
af skrald ved 
container 

MM – vedr. hensættelse af skrald ved containeren. Der var 
sat en masse små affaldsposer og nogle store poser af.  
Bestyrelsen henstiller til, at jer der samler affald ifølge aftale 
med os, vil I være søde at henvende jer til en fra bestyrelsen 

for at få det i containeren med det samme. 
 
JA ønsker, at der bliver indkøbt nogle stål-askebægre til at 
stå uden for toiletterne i stedet for de krukker der står nu. 
MM og LF ønsker, at snoren i den nye flagstang bliver løsnet, 

da det er ret svært at få flaget op og ned. 

Vi søger et par stykker til at hjælpe med at hejse flagene i 

sommerperioden i afd. 1 og afd. 2. 

 

 
Næste møde. 

Næste møde er den 12. maj 2021, kl. 19.00. 

  


