
Referat fra bestyrelsesmøde den  05/3-2018  
 
Til stede: John B, Helge B, Benny S, John L, Line S og Karen B.

 
 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsesmøde indkaldt med �g. dagsorden:

1.  Beretning.
2.  Budget/regnskab.
3.  Tryghedsudvalg.
4.  Sager til behandling.
5.  Fælles areal.
6.  Generalforsamling.  
7. Næste møde.

1)  John B. oplyste at han vil maile bestyrelsens beretning i løbet af et par dage, 
og kontakter derefter hver enkelt for kommentarer. Meddelte at der er bestilt tre 
Sano�ag og et Dannebrogs�ag, samt bestilt vedligeholdelse af legeplads. Endvi-
dere meddelte John B. at han havde stoppet et byggeri idet der var igangsat et 
fuldstøbsfundament. Gav herefter tilladelse til 1/2 x 1/2 m støbning i hvert hjørne 
og resten enkeltstøbning og lecasten. Oplyste endvidere at strømmen nogle 
steder har haft nogle dyk, hvor årsagen formentlig ligger udenfor Sano.

2)  Helge B. fortalte at der lige har været revision og at regnskabet blev godkendt 
sammen med festudvalgets. Endvidere er økonomien god, hvilket revisorerne 
også har givet udtryk for.

3)  Line S. meddelte at der vil være arbejdsweekend den 29/4, 11/5 og 30/9 og der 
sættes sedler op og også information på Ullas poster samt hjemmeside. Helge B. 
erindrede om. at der er disponeret 30.000 kr om året over 3 år til Tryghedsudval-
get. Line S. fremsatte ønske om at �nde plads til plantebank til vores hvidtjørn 
hække.

4)  John B. informerede at �g. arbejdsopgaver evt. bliver ledige: Pladsmand, udlej-
ning af festhus samt pasning af �ag. Ole Mikkelsen har givet udtryk for at han er 
interesseret i jobbet som pladsmand, hvilket alle i bestyrelsen bifaldt.

5)  John B: Der er små lunker på stierne diverse steder og steder hvor vandet har 
svært ved at synke. Der var enighed om hvis dette skal udbedres, skal et �rma 
gøre dette efter anvisning, idet en bunke indkøbt sand, hvorfra folk ordner det 
selv, giver et for uensartet resultat. Sano har modtaget en klage over en kat der 
har siddet fast og en pige der har revet sig på pigtråd i vores hæk. Det beslutte-
des at afvente sagen, idet hvidtjørn også medfører skader.



 
 

Referent: Benny Schark

6)  John B. medelte at han evt. vil fortsætte en periode mere, hvorimod at næstfor-
manden går af. Her efter blev samtlige indkomne forslag gennemgået for at se om 
bestyrelsen samlet kunne give en anbefaling eller man stemte som enkeltperson.

7)  Bestyrelsen vedtog at næste møde indkaldelse vil være når behovet er der.


