
Bestyrelsesmøde 2016-04-04 

Til stede Charlotte, Tatjana, Britt, Poul. Afbud Jens, Ole 

Mails: der vil fremover være en foreningsmailadresse info@hfengdraget.dk som vil blive brugt til kontakt 

udadtil og hvorfra nyhedsbrev mv vil blive sendt til medlemmer. Bestyrelsen får login til webmails så man 

kan checke hvad der kommer.   

Trafiksikring - hvordan går vi videre efter svar fra Fortbo om sagen. Poul korresponderer med Fortbo om en 

henvendelse til kommunen baseret på en oplukkelig arm 

 

Fibernet - Britt har fået flere oplysninger. Forud for generalforsamling skal vi have dokumenteret hvad 

forskellen er på mobildata og fibernet samt et realistisk prisoverslag. Endvidere om vi kan lægge et 

fibernetkabel ned nu, giver det mening. Britt har forespørgsler i gang  

 

Fælles pligtarbejde 30 april: liste over opgaver og fordeling af bestyrelsens forberedelse (indkøb af 

drikkevarer, evt materialer) 

- Maling nogen steder? 

- Vinteropdryning på pladsen 

- Huset og pladsen klargøres 

- Storindkøb af varer – Mette har liste, evt laves ny - charlotte 

- Utæt tag på fælleshus – er der stadig et problem – poul 

- Gennemgang af udhus v fælleshuset – kan vi lave tags på det, der er, eller en brugsanvisning. 

Hvordan lukker man for vandet i foreningen? Britt snakker med Anders og John forud for 30 april  

- Indrette en del af løvefodbedet til staudebyttebed. Vi inviterer til at man den dag tager stauder 

med 

- Afslutning med bålpladspølser pølsegrill og vand/øl. Indkøb – gruppe der køber og forbereder 

 

Affaldssortering. Østamager ruller program ud. Der er en beholder til metal og plast. Poul går ind. Afmelder 

den ene papir. Check pap? 

Container afspærring. Charlotte sætter det op. 

Generalforsamlingspunkter som kræver forberedelse. 

- Par 11 sag.  

o Sagen fremlægges iflg vedtægterne, åbent til generalforsamlingen 

o Spsm om man skal se på en ændring af par 11 til næste generalforsamling 

- Poul checker høns 

- Vedtægtsændring – pouls sidste formulering anvendes 

- Pladsen som aktiv plads – charlotte laver udkast, der afsættes et beløb 

Næste bestyrelsesmøde (efter frist for medlemsforslag d 2 maj, før udsendelse af 

generalforsamlingsindkaldelse d 6 maj) 2 maj kl 18 i fælleshuset 
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