
Bestyrelsesmøde “Grænsen” 
3. marts 2020

Deltagere: Susanne, Mathilde, Gert, Per, Kristina og Ole afbud fra Simon

Referat

1. Godkendelse af seneste referat -Godkendt
2. Godkendelse af dagsorden -Godkendt

Orientering: 

3. Siden sidste møde  / Gert:  Modtaget-ansøgning vedr. nedgravning af vandtank. Må 
ikke graves ned i nærheden af en drikkevandsboring.  Ansøgning skal indgives til Århus 
kommune.

4. Salg af 3 haver  / Susanne: Er solgt. 3 nye haver skal lovliggøres og videregives til 

vurderingsudvalget.
5. Kartotek  over samtlige haver er nu i indkøbt brandskab/ Susanne: Dette er nu i orden
6. Byggeudvalg Ole, Lise, / Susanne er også med i dette udvalg, i en periode. Simon 

spørges også han ønsker at deltage i dette.
7. Hjemmeside / Er blevet opdateret.
8. Generalforsamling d. 16.04 / Dagsorden skal sendes ud inden 14 dage før mødet. 3 

indkomne forslag er modtaget.
9. Kurser / Susanne: Vurderingskurser for erfarne -Opfølgningskursus af 3 timers 

varighed.For nyvalgte. Susanne og Gert deltager i særligt vurderingskursus for 
bestyrelsesmedlemmer d. 6/5. Vores vurderingsudvalg ønsker alle at deltage og 
bliver tilmeldt.

10. Regnskab / Gert: Svær opstart. Møde afholdes inden udsendelse af budget, til 
generalforsamling

11. Parkering / Gert: Der arbejdes fortsat på at færdiggøre listen over p pladser
12. El og vand, 2019 -Orientering / Gert:    Opgørelsen afventer oprettelse i Nets.

Drøftelser: 

13. Dagsorden til generalforsamling: Udgår
14. Oprydning/reol/arkiv: Udgår
15. Kloakering /Gert: Nogle dræn er ødelagte. Der er afsat penge på budgettet. Der

afventes et overslag fra Danjord vedr. udbedring af de ødelagte dræn. Vedr.
kloarkering i 2022. Der bliver ikke taget beslutninger omkring dette førend
generalforsamlingen i 2021. Til den tid, vil der blive fremlagt tilbud samt erfaringer fra
tidligere projekter.



16. Havelejefri til os? Indtægten er skattepligtig. Bestyrelsen er enige om at godkende

Beslutninger: 

17. Ordensregler og vedtægtsændring forslag ved os, til generalforsamlingen
18. Valg af referent, dirigent mm til Generalforsamlingen -Steen dirgent, Kristina 

referent og Arne have 52 mikrofon løber. 
19. Åbent Kontor. Hvem gør hvad? Susanne tager sig af køb og salg. Lise og Ole tager 

sig af byggesager. Kristina og Gert skriver på venteliste og tager imod mobilepay.

20. Datoer for arbejdsdage og opgaver: Dueslag, skilte p plads, Huller og hæk mere 

sand. Udvalg til servicering kontaktes.
Arbejdsdag d. 2/5 kl. 9.00-15.00  + 5/9 kl. 9.00-15.00

Evt:

Næste bestyrelsesmøde: d. 31.03 kl. 19 samt 28.04. kl. 19




