
Referat fra bestyrelsesmøde 13. juli 2011 hos Inger Lise 
 
 
 
Steen blev budt velkommen som ny suppleant. 
 
Referatet fra generalforsamlingen blev gennemgået: 
 Hastighedsskilte til Gl. Køge Landevej – I.L. taler med Allan 
 I.L. kontakter politiet angående nyt skilt ”legende børn” 
 KBF har fremsendt faktura, og vil gerne have nedskrevet garantien, I.L. taler med 

Allan 
Inger Lise undersøger hvor vi får skilte med Naboovervågning. 

 
Vi talte om ekstremt mange biler på vejen på Grønnehave Alle, men der skal naboklage til før 

der kan gøres noget 
 
Der har været 2 påtaler fra kommunen om hække m.v. der hænger ud over vejen, så I.L. taler 
med ejerne af ”blodbøgen” og henstillet at de klipper den inden kommunen kommer. 
 
Teltet 
Der er problemer med at få det opbevaret, i øjeblikket flytter Poul-Erik teltet fra rum til rum 
p.g.a. regnskaber. 
 
Det blev aftalt at vi hører ud i foreningen om der er nogen som kan have det liggende. 
 
Teltet kan lejes for kr. 250,- og én fra bestyrelsen tjekker inden teltet pilles ned, dette går på 
tur 
Poul-Erik 
Peter 
Thor 
Inger Lise 
Connie 
Rene 
Steen 
Thorkil 
Sanne  
Henning 
 
Connie undersøger om vi kan få poser til teltet hos det firma hvor vi købte det, hvis ikke 
undersøger I.L. når ferien er ovre. 
 
Peter og Thor flytter teltet til I.L.’s garage på paller inden næste møde. 
 
Økonomien: 
På nem kontoen står der 43.973,- efter  der er betalt til 
ISS har renset kloakkerne til kr. 3.451,- og  Generalforsamlingen 
 
På den ”lukkede” konto står der i alt kr. 342.285,20 heri er. 
- vejfonden 
- opsparing til jubilæum 
 



Næste møde onsdag den 28. september 2011 kl.  19.30 hos Rene 
 
Nytårsfrokost bliver fredag den 13. januar 2012 kl. 18.30 hos Inger Lise 
 
Vi inviterer regnskabskontrolanterne og regnskabskontrolantsuppleanten med ægtefæller. 
 
Inger Lise og Henning 
Poul-Erik og Connie 
Thor og Mia 
Peter og Irene 
Rene og Anja 
Steen 
Thorkil + hustru  
Sanne og Johnny 
 
 
 


