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Deltagere fra bestyrelsen: 	 Mike, Uffe, S0ren og Preben. 

Frav<erende: Knud. 

Dagsorden iflg. indkaldelsen: 

Pkt. 1. Valg af dirigent - Mette Spangsgaard 

Valg af referent - Anita Muhs 

Pkt.2. Bestyrelsens beretning 2016/2017 v/Mike. 

Hjertestarter hos Preben i nr. 43. 

Brug af hjertestarter se links pa hjemmesiden med videoer. Bestyrelsen arrangerer gerne 

evt. kursus. Kontakt bestyrelsen hvis man 0nsker dette. 

Aktivdag: For Hi var m0dt op, men der blev opsat gyngestativ samt udvidelse af sandkassen. 

Vigepligt: Beslutningen taget uden at sp0rge bestyrelsen om deres mening. Vi fik et brev den 

3. april, og den 4. april gik de i gang. 


Kommunen er blevet gjort opm<erksom pa manglende vedligeholdelse af grusstier. 


Pkt.3. 	 Regnskabet blev godkendt. 

Dog fortalte kassereren, at der var fundet en gammel regning fra v<Engefesten i 2016, samt en 

regning fra Bergs Tra nsport i forbindelse med legepladsen som sa overf0res til 2017/2018. 

Pkt.4. 	 Aktivitetsdag. 

Christina (nr. 47) foreslog en blanding af bestyrelsens forslag A og B, hvilket flest var til. 

Bestyrelsen kan evt. aftale med de enkelte beboere om de vii lave enkelte opgaver. 

Den enkelte beboer kan selv henvende sig til bestyrelsen vedr0rende opgaver som denne 

0nsker at lave. 

Konklusionen er, at vi beholder aktivdagen. Hvis ikke aile 0Rgaver nar at blive lavet, ma 

bestyrelsen tilkalde handv<erkere til resten. 

Pkt.5. 	 Forslag fra medlemmerne. - Der er ikke modtaget forslag. 

Pkt.6. 	 Budgetm.v. 

Det arlige kontingent pa kr. 600,00 holdes u<endret. 

Vi har mange penge pa kontoen, sa Find Lyder foreslog neds<Ettelse i 2018/2019 nar vi ved 

hvor mange der er blevet brugt pa handv<erkere i 2017/2018. 

Pkt.7. 	 Valg til bestyrelsen. 

3 bestyrelsesmedlemmer var pa valg aile 3 blev genvalgt. 

Pkt.8. 	 Valg af 2 suppleanter. 

Anja (nr. 65) og Kristian (nr. 63) blev valgt. 



Pkt.9. 	 Valg af revisor og suppleant. 

Bettina (nr. 13) blev valgt som revisor. 

Anders (nr. 83) blev valgt som suppleant. 

Pkt.l0. 	 Eventuelt. 

S(1Iren opfordrede til at man afleverer tomme flasker til ham i nr. 11 i skolearet 2017/2018. 

Rikke (nr. 59) mener vi skal have lavet fodboldmalene og fodboldtraener (M-station), da disse 

er i stykker. 

Preben opfordrer til at man tilmelder sig nyhedsbrevet pa vores hjemmeside. 

Vi er pa face book (Mejerivaenget 0rbaek). 

Snerydning er stadigvaek kommunens opgave. 

Kirsten (nr. 23 A) og Preben (nr. 51) mener det er blevet en motorvej efter hajtaenderne er 

malet pa sidevejene. 

Kan vi fa en fartmaling 7. 
Dialog med kommunen om en st(1lrre indkQlrsel til Mejerivaenget. 

Kommunen er blevet gjort opma:!rksom pa vores vandhul, som mildest talt ser forfaerdelig ud. 

Valn(1lddetra:! skal vaere vores trae. 

For referat: 	 Anita Muhs. 

Dirigent: 	 Mette Spangsgaard 

Formand: 	 Mike Petersen 
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