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Referat fra bestyrelsesmøde i Grf. ”Tingparken”, d. 30-06-2015. 

 
Mødet blev afholdt på Frodesvej 51 Kl. 19.00 
Tilstede var: Lotte, Aksel, Martin, og Mogens. 
Alma var sygemeldt, afbud fra suppleanterne. 
 
1. Mogens Knudsen blev valgt til referent. 
 

Mødet var indkaldt af Formanden, så Bestyrelsen kunne få gennemgået nogle 
punkter, inden generalforsamlingen, bl. a. omkring udsendelse af reviderede 
vedtægter, indkaldelse, valg, fællesarealer og økonomi. 

 
2. Godkendelse af referat fra 27-04-15: 
 
Referat godkendt uden bemærkninger. 
 
3. Økonomi/regnskab: 
 
Der står i øjeblikket 31.138,99 kr. på kontoen, alle har indbetalt, men der udestår en 
regning fra RN Entreprenør, for vedligeholdelse af fællesarealerne, samt oprydning og 
bortkørsel efter beskæring af hegnet mod plantagen. Kassereren mener den vil ligge i 
omegnen af 16.300 kr., så der er stadig penge på kontoen, når den er betalt. 
 
4. Generalforsamling: 
 
Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg, sammen med suppleanterne, da det 

Formand: Martin Larsen, Frodesvej 51.                Kasserer: Mogens E. Knudsen Frodesvej 39. 

                 Tlf. 41 91 83 93.                                                              Tlf. 21 44 93 10 

                                                     Bestyrelsesmedlemmer: 

             Alma Jensen nr. 1.        Liselotte Knudsen nr. 39.              Aksel Mikkelsen nr. 9 
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jo er de eksisterende vedtægter vi følger, indtil de reviderede evt. er vedtaget. 
Til Generalforsamlingen sørger Formanden for at indkøbe: Øl, vand, vin og kaffe/te, 
servietter og kaffefløde. 
Lotte og Mogens sørger for kage, smørrebrød og borddækning. 
Aksel sørger for nøgle/adgang til M.I.F.’s klubhus nogle dage inden 
generalforsamlingen. 
Indkaldelsen skal ske 8 dage før Gf. 
De reviderede vedtægter udsendes/omdeles af kassereren 14 dage før Gf. således at 
medlemmerne kan læse dem igennem, og tage stilling til dem, inden Gf., så man ved, 
hvad man stemmer om. 
Generalforsamlingen finder sted d. 27. august, i M.I.F.’s klubhus, kl. 19.00, der er 
spisning kl 18.00. 
 
5. Eventuelt: 
 
Hvordan er tilfredsheden med det vedligeholdelsesarbejde der udføres af RN 
Entreprenør? Er der noget der skal tilrettes, inden næste år. 
Bestyrelsen har ikke modtaget nogen former for klager, men vil selv lave en 
besigtigelse af arealer og stier, for at se om der er noget der evt. skal ændres, hvis 
ordningen da fortsætter, det skal jo lige op på Generalforsamlingen, da det jo kun var 
en forsøgsordning Bestyrelsen fik bemyndigelse til at sætte i gang. 
Som omtalt andet sted, er hegnet ind mod plantagen blevet klippet/beskåret, og RN 
blev at bestyrelsen bedt om at rydde op efter dette. Det er selvfølgelig for regning, da 
det er ud over aftalen om vedligeholdelse. 
 
Bestyrelsen har fået en henvendelse om, at Nabohjælpskiltet er delvis dækket af 
grene, Lotte tager kontakt til pågældende grundejer, for beskæring/klipning, så skiltet 
atter bliver synligt. 
 
Bestyrelsen fremsætter forslag til nye vedtægter, samt forslag om at gøre aftalen med 
RN Entreprenør, omkring vedligeholdelse af fællesarealerne permanent, indtil en ny 
Generalforsamling evt. bestemmer noget andet. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mødet hævet 21.30. 
Referent: Mogens E. Knudsen 
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