
Referat fra bestyrelsesmøde mandag d. 4/6 2018 kl.16.00 
I teltet v/campingpladsen 

 
Deltager: Marijanne, Lone og Yvonne 

 
Dagsorden 
 

1. Opfølgning på referat fra d. 19/4    Yvonne 
 

2. Siden sidst. Hvad har rørt sig i området siden sidste møde d. 19/4 Alle 
 

3. Aftenens generalforsamling, sidste planlægning. Yvonne ønsker en klar aftale om 
oprydning, afregning og overdragelse efter aftenens generalforsamling. Yvonne/alle 
 

4. Opfølgninger på medlemsstatus og hjemmesiden.  Marijanne/Torben 
 

5. Persondataforordningen. Bør grundejerforeningen udsende meddelelse til sine 
medlemmer om hvilke oplysninger vi opbevarer om dem. Yvonne 
 

6. Eventuelt  
 
Ad 1. Yvonne henvendte sig d. 22/4 til Middelfart Affald & genbrug vedrørende container opstilling 
i området. Kommunen har svaret, de ønsker at mødes i området for nærmere drøftelse af mulige 
placeringer. Opgaven videregives til den nye bestyrelse og kommunen informeres om, hvem de 
fremover skal henvende sig til. 
 
Ad 2. Yvonne har modtaget og videresendt en positiv tilkendegivelse for vores nye hjemmeside.  
 
Ad 3. Det blev aftalt at Yvonne ”gør aftenen færdig” dvs. sammen med Lone rydder op i teltet. 
Marijanne afregner med Jesper på campingpladsen tirsdag og afleverer resterende drikkevarer og 
emballage tilbage. Yvonne meddeler mandag d. 11/6-18 banken, hun er fratrådt som formand. Det 
er bestyrelsens beslutning at meddelelsen ikke gives tidligere, da betalinger derved ikke kan 
gennemføres. Banken skal tillige have et underskrevet referat fra generalforsamlingen førend 
ændringer effektueres i netbank. Yvonne har overladt sine samlede dokumenter til bestyrelsen. 
 
Ad 4. Vi er lige nu 112 medlemmer. Der er udsendt opkrævning til 173 medlemmer hvoraf kun fire 
er kommet retur. Bestyrelsen anser dette for tilfredsstillende, da det er første år med mail 
udsendelser. Vi drøftede om afbrændingsforbud og vandingsforbud bør oplyses på hjemmesiden. 
 
Ad 5. Vi besluttede, at der udfærdiges et dokument indeholder oplysninger om: hvilke data vi i 
foreningen har liggende på medlemmerne og hvem der har adgang til oplysningerne. Dokumentet 
udsendes på mail til medlemmerne. Den nye bestyrelse arbejder videre med dette. 
 
Ad 6. Der var intet til dette punkt. 


