
 

 

 

BESTYRELSESMØDE I HF. KILDEMOSEGÅRD. 

 
DATO: Onsdag den 20. januar 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 dejligt vi kunne mødes med behøring 
afstand.   

2. 

Regnskabet 

Kassereren omdelte regnskabet. Der er et overskud på 
omkring 33.000 kr. og det er ca. 10.000 kr. mere end 

budgetteret. Sidste år var der et underskud på 36.000 kr. 
Bestyrelsen godkendte, at regnskabet sendes til revisoren.  
På næste møde udarbejdes budget for 2021. Bestyrelsen 
opfordres til at komme med eventuelle forslag til budgettet. 

3. 

Generalforsamling 

Generalforsamlingen skulle have været afviklet omkring 

starten af marts 2021. På grund af situationen omkring Covid-
19 kan generalforsamlingen derfor ikke afholdes i henhold til 
vedtægterne. 
Janne (kasserer), Majken (bestyrelsesmedlem) og Lizette 
(sekretær/bestyrelsesmedlem) er på valg. 

4. 

Spildevandsudvalg 

MM orienterede om arbejdet i udvalget. Der er holdt 3 

møder. Der er sendt forespørgsel til Kolonihaveforbundet om 
rådgivning i forhold til det videre arbejde i udvalget, og der 
arbejdes på at få et møde i stand med forbundet. 

5. 
Trailerpladser  

MM har udarbejdet en færdig liste over trailerpladserne og 
dem, der er på venteliste til en plads, får nu tilbudt en plads. 

6. 

Klager, bygge-
ansøgninger og 
ansøgninger om 

samletanke. 

Der er ingen klager og ingen ansøgninger om 

byggetilladelser. 
Der er kommet en enkelt ansøgning om samletank. 

Bestyrelsen skal gøre opmærksom på, at ønsker man en 

samletank skal det godkendes i bestyrelsen først, INDEN man 

søger om det i kommunen. 

7. 
Toiletter 

Toiletbrættet er udskiftet i afd. 1 på herretoilettet. 

8. 
Afbrænding af bål 

Bålet bliver brændt af i løbet af januar/februar måned. 

9. Bordet rundt - 

bestyrelsen 

JA vil høre, om have- og grenaffald bliver kørt samme sted 
hen. HJJ undersøger dette.  



10. Evt.  – herunder 
kommende møder 

Der blev aftalt følgende datoer til bestyrelsesmøder: 
17. februar, 17. marts, 14. april, 12. maj, 9. juni. 

11. 
Næste møde 

Næste møde er den 17. februar 2021 kl. 19.00. 

 


