
Bestyrelsesmøde 27/5 2019 

Deltagere: Børge Klint, Johannes Jacobsen, Christina Juel Andersen, Lars Poulsen, Hans Henrik Balshøj, 

Finn Christensen 

 

Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 
2. Skt. Hans bål 
3. Formalia vedr bankkonti og økonomi 
4. Status på stierne og græsslåning 
5. Eventuelt 
6. Næste møde 

 

Referat: 

1. Godkendelse af referat fra seneste møde 

Referat godkendt uden kommentarer 

 

2. Skt. bål 

Skt. Hans afholdes søndag d. 23. Juni 19.30 

Det forventes at fakler indkøbt sidste år kan dække behovet for i år. 

Christina laver indkaldelse og Finn laver kopier til omdeling. Børge sikrer aftale m.h.t. omdeling og 
indkøb af slik, sodavand og øl. Hans Henrik står for transport at indkøbte varer ned til bålområdet. 

Finn åbner for porten til strandområdet 14 dage før Skt. Hans. 

 

3. Formalia vedr. bankkonti og økonomi 

Referat fra konstituering er sendt til bank. Banken har foreslået et møde omkring foreningens formue. 
Pt. står den på konti, som ikke giver nogen rente. Lars aftaler møde med banken. Johannes og Lars 
deltager i mødet. 

 

4. Status på stierne og græsslåning 

Aftalen omkring at inkludere græsslåning i den løbende vedligehold af området er lavet med gartner. 

Dog blev det diskuteret at kravet om græsslåning skulle diskuteres på næste års generalforsamling 
igen, da fortolkningen af vedtægterne kan misforståes. 

 

5. Eventuelt 



Trafikmåling på Sølystvej er blevet gennemført. Målingen viste at der blev kørt med 
gennemsnitshastighed på 33 km/t. 85% af bilerne holder sig under 41 km/t.  Der er ikke kommet svar 
på foreningens henvendelse vedr. hastigheden på området ved Egå Strandvej og udmundingen af 
Søsvinget. 

 

Johannes har kontaktet kommunen i.f.t. kommunens håndhævelse af servitutter for foreningens 
område. Johannes gennemgik henvendelsen, som dog endnu ikke er blevet besvaret. 

 

Udstyr på legepladsen trænger til vedligehold. Bænkesæt, gynge og vippe skal repareres. Børge vil stå 
for at aftale om reparation. 

 

6. Næste møde 

 

De næste bestyrelsesmøder afholdes i August og November. Johannes indkalder. 

 

Lars Poulsen 

2019.05.27 


