
 

Referat af bestyrelsemøde torsdag den 18. Januar 2018, i festsalen. 

 

Deltagere:  Ole Nielsen, Treldevej 131, tlf.20255558 – ole.n@c.dk 

Inge Henriksen, Devantiersvej 17 st th, tlf. 20852832 

– piba@bolinu.net 

Lene Madsen, Devantiersvej 17 st tv,  60156451 - 

mini.lene@hotmail.com  

Linda Ottosen (ref.), Blonds alle 13, tlf. 50716977 – 

linda-o@sbb-net.dk 

  Pia Nissen, Devantiersvej 11 1 th, 42523323 –  
pia-nis@hotmail.com 
 

Fraværende: Hanne Hansen, Devantiersvej 23, tlf. 30428365 – 
 hanneh23@hotmail.com 

 

 

Næste møde  tirsdag d. 13. februar 2018 kl 18:30 
 
Bemærkning til sidste referat: ingen 
 
Bestyrelsen er enige om at ALLE skal kunne leje festlokalet. ON aflevere 
underskrifter fra bestyrelsen om dette til Per Skau.  
Endvidere syntes bestyrelses medlemmerne at vi skal kunne leje 
lokalerne til halv pris, til egne arrangementer (ikke for venner/bekendte) 
én gang om året. 
Såfremt dette misbruges, bliver aftalen ophævet. 
Bestyrelsen ønsker også at lokalerne, kan lejes på time-basis, ved f.eks 
begravelse. Ligesom det skal kunne lejes ud til nedsat pris, afhængig af 
arrangementets art f.eks “sy-kursus” en weekend, i dagtimerne. 
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Der blev talt om om der kan/skal opsættes tv/projektor i festlokalet, så 
man kan lave fælles hygge omkring sports begivenheder. Det skal 
undersøges nærmere hvad det vil koste i medieafgift/licens og 
antennebidrag til bolinu-net mm. 
 
Det er stadig et ønske at der afholdes 2 tysklandsture om året. En forår og 
en før jul. 
 
Det ønskes at skraldespande i området tømmes oftere, da det opleves at 
affaldet ligger og flyder ved siden af spandene. 
 
Det er stadig et stort ønske at der udskiftes enkelte skilte ved 
legepladsen, til “hunde ikke er tilladt på legepladsen”.  
Legepladsen er til og for børn, og der bør ikke være hunde i dette 
begrænsede område. 
 
ON vil have “fart begrænsnings kassen” ved Blonds alle 30, væk. Det er 
svært at komme ind til garagerne med trailer og Brandvæsnet, vil have 
problemer hvis de kommer til at kører ned i kassen. 
 
ON får fremstillet nøgler og chip, således at der er et komplet sæt nøgler, 
til hvert bestyrelses medlemmer (5sæt). Der skal kvitteres for disse. Man 
skal aflevere nøgler, i det øjeblik man træder ud af bestyrelsen. Nøglen 
kan ligeledes inddrages hvis nøgler udlånes eller misbruges. 
 
ON aftaler møde med Per Skau, i uge 4, med henblik på bl.a. at drøfte leje 
af aktivitets lokalerne. 
 
Der udbetales et engangs beløb på 2500,- kr til aktivitets udvalget, dette 
tages fra bestyrelsens rådighedsbeløb. Det er alene aktivitets udvalgets 
ansvar at holde regnskab, og skal på forlangende kunne fremvise 
regnskab for beløbet. 
 



Vi venter fortsat på nyt omkring opsætning af læ-hegn, ved 
skraldespande. Disse bliver ikke som tidligere sat ved vejen, men som et 
lille hegn inde ved huset, til at gemme spanden væk. 
 
 
Mødet sluttede 20:30 
 
/ref. Linda Ottosen 
 
 
 


