
Referat fra bestyrelsesmøde torsdag d.19/4 2018 kl.19.00 
hos Torben Havevænget 4, Middelfart 

 

Dagsorden 
 

1. Opfølgning på referat fra d.18/1 2018   Yvonne 
 

2. Vejene. Der er udlagt sten siden sidste møde.   Kaj/Torben 
 

3. Hjemmesiden.      Torben 
 

4. Regnskabet. Regnskabet 2017/2018 er klar.   Marijanne 
 

5. Udsendelse af opkrævning for foreningsåret 2018/2019  Marijanne 
 

6. Generalforsamlingen d.4/6 2018    Alle 
 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:  
1. Valg af dirigent  

2. Formandens beretning  

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab (periode 1/4 2017-31/3 2018). Fastsættelse af kontingent for 
det følgende regnskabsår.  

4. Behandling af forslag skal være formanden i hænde senest 1.april.  

5. Valg i henhold til § 3.  

6. Eventuelt  
 

Ad 1 Vi skal have fundet en dirigent 
Ad 2 =ok 
Ad 3 Marijanne fremlægger regnskabet. Kontingent for 2018/2019, skal velsagtens være 
uændret. 
Ad 4 Der er ikke indkommet forslag 
Ad 5 Formanden er på valg og ønsker ikke genvalg 
 Derudover er Lone og Kaj på valg. 
 Derudover skal vælges en suppleant, revisor og revisorsuppleant. 
Ad 6 
 

Til den alminelige planlægning af generalforsamlingen skal indkøbes papirduge, lys, to kasser øl og 
to kasser vand. De senere år er dette købt på campingpladsen og overskuddet af drikkevarer er 
leveret tilbage næste dag. Der skal medbringes ajourført medlemsliste samt byttepenge til de som 
betaler kontant. Hvem vil tage referat? 
 
 

7. Næste møde. D.4/6 kl.16.00 i teltet v/campingpladsen 
 



Ad 1. Yvonne har forsøgt kontakt til kommunen vedrørende parkering ved Rigelvej, men 
ikke hørt nærmere. Kommunen rykkes for svar. Ingen yderligere kommentarer, referatet blev 
underskrevet. 
Ad 2. Torben og Kaj har i februar besigtiget vejene og de ødelagte skilte. Der er nu udlagt 
bunker, men trods ihærdige forsøg lykkedes det ikke at få de ønskede knuste søsten. Derfor er 
materialet denne gang stabilgrus. Efterfølgende forlyder at ”Lars Nygaard” kan skaffe knuste 
søsten, dette vil igen blive anvendt ved næste opfyldning af bunkerne. Bestyrelsens medlemmer 
har formodning om, at personer udenfor området uretmæssigt har taget materiale fra de udlagte 
bunker. Vi har skilte, hvor stolperne er rådnet ved overgange til jorden. Kaj har tilbudt at sørge for 
reparationen af disse. Under dette punkt talte vi om muligheden for opsætning af flaske og 
papircontainer på den offentlige parkeringsplads v/Antaresvej. Yvonne undersøger nærmere. 
Ad 3. Hjemmesiden er nu flot oppe at køre, men desværre ikke særligt besøgt. Nok kun 
bestyrelsen som kigger. Når det nye glasskab er sat op foreslog Torben der kommer et banner i 
dette med vores hjemmeside adresse. Bestyrelsen bifaldt dette. 
Ad 4. Marijanne gennemgik regnskabet, der var ingen kommentarer hertil. Foreningen har 
en del penge, som vi drøftede anvendelsen af. Af forslag var: Vejdagen bør genoptages, flis hugger 
næste forår som kører rundt i området, og opbygning af mailsystem se pkt. 5. 
Ad 5. Udsendelse af kontingentopkrævninger foregår via mail. Det er dog ikke muligt fra en 
almindelig husholdnings pc, at udsende mails til ca. 210 adresser. Vi skal derfor have et program, 
som kan rumme samtlige adresser og udsende meddelelser af en omgang. Bestyrelsen besluttede 
at denne opgave udføres af samme, som hjalp med opbygningen af hjemmesiden.  Vi håber på en 
hurtig løsning, da kontingentopkrævningerne og indkaldelse til generalforsamlingen skal udsendes 
senest d.21/5-2018 
Ad 6. Se indkaldelsen for fuldstændig dagsorden. Lone sørger for duge, klude, lys mv., 
Yvonne for drikkevarer og afregningen heraf samt bytte penge til betalende medlemmer. Lone 
tager referat. 
Ad 7.  Vi mødes i teltet forud for generalforsamlingen kl.16.00 
 
Yvonne d.22/4 2018 


