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Referat fra bestyrelsesmøde mandag d. 29. juni 2020. 

Til stede: Kristian Kjærgaard (KK), Lars Ulbrandt Nielsen (LUN), Tue Næsby Lundsmark (TL), Christian 

Ottesen (CO), Brian Lønroth (BL), Thejs Jansen (TJ), Bo Nørgaard (BN), Kim Broman (KB) 

Forhindret: Christian Hjort (CH), Kåre Saltbæk (KS) 

1. Valg af referent. 
a. KK valgt 

2. Godkendelse af dagsorden. 
a. Godkendt 

3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 
a. Godkendt 

4. Status fra nedsatte udvalg. 
a. Vej- og grøntudvalg 

i. LUN vil snakke med NSJ omkring forslag til ny løsning for beplantning i 
foreningens plantekasser. Kasserne er ikke konstrueret på en måde, så det 
tillader ordentlig vækst af de eksisterende træer.  

b. Kommunikationsudvalg 
i. Ny hjemmeside er blevet etableret og indhold fra den tidligere hjemmeside er 

blevet overført. 
c. Arrangementsudvalg 

i. Intet nyt under dette punkt. 
5. Fælleshusregler og drift. 

a. Der er indkøbt en ny forstærker med programmerbar lydbegrænsning. LUN, KK og TN vil 
opsætte forstærkeren og justerer lydbegrænsningen. 

6.  Regnskabs- og budgetopdatering. 
a. Regnskaber for 2019 er blevet revideret. 

7. Forberedelse til generalforsamling 
a. D. 18/3 informerede KK foreningens beboere om, at årets generalforsamling ville blive 

udskudt på ubestemt tid pga regeringens forsamlingsforbud ifbm coronavirus 
pandemien. Pt er forsamlinger på 50 personer tilladt, og det forventes at blive øget til 
100 personer d. 8/7. Ny dato for generalforsamling blev fastsat til d. 24. august kl. 20 i 
fælleshuset. KK laver indkaldelse som både omdeles og sendes på mail til foreningens 
beboere efter d. 8/7, når de nye forsamlingsretningslinjer kendes. 

8. Forespørgsel fra medlemmerne. 
9. Andet. 

 

Formand Næstformand  Kasserer 
Kristian Kjærgaard Lars Ulbrandt Nielsen Brian Lønroth 
   
   
   
Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem 
Tue Næsby Lundsmark Thejs Jansen Kim Broman 
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Bestyrelsesmedlem   
Christian Ottesen   

 


