
HF Sano referat af bestyrelsesmøde 
Dato: 05.01.2022 kl.19-21


Til stede: Erik, Linda, Claus og Anja

Ikke til stede: Nanna, Amalie, Berit 
Referent: Anja 

1. Godkendelse af sidste referat - godkendt.

2. Budget/regnskab
Vi kom ud af år 2021 med overskud.

Claus har ikke endnu et endeligt budget for 2022, men sender det så snart han har det. 

3. Sager til behandling

3.1 Hjertestarter 

Forskellige bud på hjertestartere blev diskuteret, mht. pris og model.


3.2 Bump + maling af hastighedsbegrænsning - opfølgning fra Erik:

Fordele og ulemper ved forskellige typer bump blev diskuteret. Bump på grusstien med 
mellemrum i mellem: virker de? Kører folk ikke bare igennem? Hvis bumpene går hele vejen over 
stien: er det ikke til for stor gene for kolonihaveejerne (når man kører over med varer og vogne 
med haveaffald)? Er det ikke mange penge at bruge (500-1500 kr. pr. bump)?


10 km skilte: Når det er varmt nok, maler Erik og Vagn 10 km skilte på asfalten. 
Erik undersøger priser på skilte med “legende børn”, “sæt farten ned” mv. 


3.3 Status på byggesager 

Igangværende byggesager blev drøftet.


Agenda Kommentarer / beslutninger Ansvarlige

1. Godkendelse af
sidste referat

Referatet fra 01.12-2021 

2. Budget/
regnskab

3. Sager <l
behandling

3.1 Hjertestarter - opfølgning fra Amalie 
3.2 Bump + maling af has<ghedsbegrænsning – 
opfølgning fra Erik 
3.3 Status på Byggesager 
3.4 Revidering af årsregnskab i februar måned 
3.5 Bookning af lokale <l generalforsamling 
3.6 Bookning af musik <l sommerfest

4. Opfølgning på
opgaver

Linda har listen og vi gennemgår opgavernes status.

5. Forretningsorde
n

Vi fortsæRer med udfærdigelsen af forretningsordenen. 

6. Eventuelt



3.4 Revidering af årsregnskab i februar måned

Det forløber planmæssigt.


3.5 Bookning af lokale til generalforsamling

Vi holder generalforsamling d. 26. april 2022. Erik booker Skottegaardsskolen.


3.6 Bookning af musik til sommerfesten

Anja laver research fit. at booke et band.

Nanna og Anja står for børnefesten. Anja spørger om Ulla og Hanne stadig vil stå for forplejning til 
børnefesten.


4. Opfølgning på opgaver
Linda noterer.


5. forrentningsorden
Vi går videre til næste punkt på opfordring fra Linda.


6. Eventuelt
-Udenomsmand: vi mangler en udenomsmand. Der vil blive slået en stilling op.


