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Referat for bestyrelsesmøde nr. 12 
 

 

 
Emne Bestyrelsesmøde nr. 12 

Mødedato 03.03.2021 

Sted Virtuelt (grundet Covid-19) 

Mødetid 19.00 – 21.00 

 
Deltagere Jens Boe Jacobsen Formand JBJ 
 Line Nordhald Bestyrelsesmedlem LNO 
 Lotte Raunkjær Bestyrelsesmedlem LRA 
 Sinne Poulsen Bestyrelsesmedlem SPO 
 Jan Pedersen Bestyrelsesmedlem JPE 
 Mark Rød Nielsen Bestyrelsesmedlem MRN 
 Thomas Heide Johansen Bestyrelsesmedlem THJ 
 Rasmus Marcussen Suppleant RMA 
 Nikolaj Køhler-Christensen Suppleant NKC 
    
    
Vedhæftet    
    

 
   Ansvar 

Pkt. 01 Valg af dirigent, referent og godkendelse af agenda  JBJ 

  Sinne skriver referat.   

Pkt. 02 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 11  Alle 

 Godkendt. Det uploades til hjemmesiden dd.   

Pkt. 03 Legeplads – status, opfølgning og næste skridt  Alle 

 Vi har kigget på afstemningen, og legeplads 2 vinder. 65 husstande har 
stemt.  
Next step er at søge byggetilladelse til den specifikke legeplads. 
Hans fra LR siger at vi er tættere på sommerferien end på 1. maj som oprin-
deligt aftalt før vi kan overtage legepladsområderne (og øvrige fællesområ-
der). Dette påvirker naturligvis hvornår vi kan bygge. Jens er ved at under-
søge om vi kan påbegynde byggeriet før vi har overtaget arealerne.  
Mark tager fat i firmaet bag legeplads to og aftaler næste steps.  
 

  

Pkt. 04 Grønne arealer/Fælles arealer  Alle 

 • Budget/indhentning af tilbud (herunder ”egen græsslåning”) 
• Snerydning og glatførebekæmpelse (kontaktperson) 

 
Som nævnt ovenfor overtages arealerne forventeligt senere end oprindelig 
aftalt.  
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                                    17. marts kl. 19.00  

Der er 1 års- og 5 års gennemgang på fællesarealerne også. Jens skriver til 
Hans for at få en bekræftelse på dette på mail.  
Der skal tages billeder af de huller der er i asfalten. Herunder også huller 
der er fyldt med asfalt. Det er vigtigt at have billeddokumentation senere. 
Jens, Line og Jan går en tur og tager billeder og sender dette til Hans sam-
men med de øvrige punkter.  
Det skal ydermere planlægges at der bliver gået en tur med Hans og kigger 
på de forskellige ting. Lotte og Nikolaj går med på turen med Jens og Hans. 
 
Vejens udgang ud mod Lønbjergvej er blevet påtalt en del gange, da man 
ikke kan undgå at køre på fortovet. Dog er det en del af tegningerne, så LR 
vil formentlig holde sig til at dette er godkendt på de, af kommunen, god-
kendte tegninger. Vi tager den dog med på listen til Hans, da fortovet vil 
blive kørt op og løsne sig hurtigt.  
 
 

Pkt. 05 Generalforsamling 2021  Alle 

 • Drøftelse af mulige metoder til gennemførelse ift. Covid-19 
 
Skal afholdes i april måned og indkaldes til 14 dage før.  
Afholdes via ZOOM. Afstemninger foregår via mail med adresse med hus-
nummer noteret i mail.  
Alle forslag der skal drøftes, skal sendes ind med indhentet budget.  
Line og Sinne udfærdiger en indkaldelse til gennemgang til næste bestyrel-
sesmøde.  
 
Bestyrelsesarbejdet kan med fordel kommunikeres på GF, så der ikke er 
tvivl om hvilke opgaver bestyrelsen bistår og hvilke vi ikke gør.  
 

 

  

Pkt. 06 Regnskab 2019 + 2020, Budget 2021  Alle 

 Mark og Jens sætter budgettet op, og kører det forbi vores revisorer.    

Pkt. 07 Opfølgning på henvendelser på Toftebuen@gmail.com   Alle 

    

Pkt. 08 Eventuelt  Alle 

    

Pkt. 09 Næste møde  JBJ 


