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Dagsorden iht. Indkaldelsen: 

1) Konstituering af bestyrelsen er som følgende 

- Formand:   Uffe Laust Nielsen   

- Kasserer:  Christina Dyhrberg Thulin  

- Sekretær:  Knud Yde  

- Menige:  Palle Schmidt & Søren Arnoldsen 

- Suppleanter: Anja Erika Andersen & Kristian Pedersen  

- Revisorer:  Bethina Kastrup Keller & Michael Brandt Sørensen 

- Revisorsuppleant: Anita Muhs  

 

2) Fordeling af arbejdsopgaver efter generalforsamlingen d. 17 August 2019 

- Chikaner/vejbump for at nedsætte hastigheden på stamvejen op gennem mejerivænget 

tildeles Palle, som fortsætter sit arbejde og vil tage fat omkring en dialog med 

kommunen omkring diverse muligheder herfor. Christina videregiver den information 

hun har efter snak med kommunen før sommerferien 

- Hjertestarter – servicering af denne. Søren tager en snak med Preben 

- Forbedringsudvalg i Mejerivænget er hermed bestående af følgende beborer; 

Anne nr.87, Christina & Brian nr. 47, Mette Spangsgård nr.67 samt bestyrelsesmedlem 

Uffe nr. 87.  Uffe indkalder til møde i udvalget. Søren nr. 11 tager sig af 

beplantningsdelen og vil ligeledes tage en snak med Morten fra MT service omkring 

beplantning af syrener ud mod Assensvej. Bestyrelsens planer er, at man helst vil plante 

syrener ad frivilligevej. Lader det sig ikke gøre vil vi få en vurdering af prisen på 

beplantning hos MT Service samt Søren vil undersøge priser på syrener hos bl.a. 

Magtenbølle Planteskole.  

3) Brugsaftale 

- Christina tager fat i kommune for at få denne brugsaftale endelig på plads, således at vi 

har dokumentation herfor. Sikkerhedsansvaret ligger hos Kommunen. 

- Christina tager en snak med kommunen omkring evt. overdragelse af den tomme 

byggegrund nr. XXX, som grundejerforeningen gerne vil overtage for at kunne oprette 

petanque bane samt evt. hyggekroge med bord/bænkesæt 

4) Aktivitetsdag 

- Der blev snakket om en efterårs aktivitetsdag i slut oktober/start af november (mere 

herom jf. Sørens tilbud omkring beplantning 

5) Udstedelse af kontigent 

- Kontigent opkrævning vil blive sendt ud senest d. 6 oktober med betalingsfrist 31. oktober 

6) Ændring af vedtægter jf. generalforsamlingen – Preben har tilrettet dette på vores vedtægter 

7) Næste bestyrelsesmøde foreslås til tirsdag d.22 oktober kl.19 hos Søren  

 

For referat:  Christina Dyhrberg Thulin 

http://www.mejerivænget.dk/

