
Agenda og referat Bestyrelsesmøde d.6.okt kl.18  
Sted: Bogfinkevej 3 

 
1. Valg af referent – Susanne Tilstede: Susanne, Catherina, Christian, Lasse Bo Og Leif (på 

teams) 
2. Godkendelse af ekstraordinær mødereferat d.17.9 

- Vandaflæsning har en forskel på 175m3, der skal kontrolleres om 
- Bestyrelsesmøder 1x/måned 
- Affaldsbeholder: 3 stk per andel. Bliver tilføjet Nyhedsbreve 2 

3. Asfaltering (Leif) 
- Der aftales at der skal laves en reparation som Leif sætter igang. I strid med 

Nyhedsbrev 1 fjernes kun et bump ud for Bogfinkevej og vejen repareres.  
4. Forsikring (Christian) 

- Christian tager fat i en forsikringsmægler for at sikre foreningens hoved vand og kloak 
- Der skrives i Nyhedsbrevet, at de enkelte medlemmer skal sikre sig, at deres 

forsikring dækker kloak og stikledninger frem til tilslutningen til hovedledningen. 
5. Administrator (Susanne, Lasse) 

- Diverse administratorer er identificeret. Lasse og Susanne har høj prioritet på denne 
opgave da Duus-kontrakten slutter per 31.dec.2021. 

6. Vicevært (Susanne) 
- Susanne kontakter Britta for at få et udspecificeret regnskab fra sidste år. 
a. Udfra dette regnskab kan aftale en timeløn med Lars. 
b. Opslagstavler 

- Lars er blevet bedt om at aflevere nøglen hos Lasse 
c. Snehegnene 

- Harald er blevet spurgt om han vil overtage dem, ellers bliver de bortskaffet. 
7. GDPR (Christian) 

- Data liggende i foreningens folder indeholder ikke noget GDPR følsom information. 
Lasse skriver det i Nyhedsbrevet. 

8. Ændret arbejdsfordeling (Lasse) 
- Ved gennemgang af Aktionslisten bliver hver arbejdsopgave prioriteret og den/de 

ansvarlige bliver valgt og tilføjet. 
- Den/de ansvarlige arbejder efterfølgende på opgaven mellem bestyrelsesmøderne. 
- Hvis det skønnes nødvendigt, kontakter de ansvarlige de øvrige 

bestyrelsesmedlemmer 
- Ved næstkommende bestyrelsesmøde afrapporteres til bestyrelsen. 
- Beslutninger tages i fællesskabet i bestyrelsen. 

9. Iværksættelse af ide-bank (Lasse) 
- Lasse vil i Nyhedsbrev 2 opfordre medlemmerne til at komme med ideer til 

foreningen. Idéerne bliver lagt op anonymt på Møllevangs hjemmeside. 
10. Nyhedsbrev 2 skal bl.a. indeholde info om, at skraldeøerne er skrinlagt etc. 

- 3 udvalg: Vej udvalg, ”Dræn udvalg”, Social udvalg. Leif + Lasse finder på et godt 
ord-valg for vej og dræn. Info om skov-svineri. 

11. Næste møde d.2.november kl.18 
12. Evt. 

a. Videresendelse af opfordring fra Sven Norup 
- Information om mødet med Dragør kommune videregivet af Lasse 
- Nyhedsbrevet skal indskærpe at der må ikke bruges skoven til af smide 

haveaffald 
- Til forår vil Leif kontrollere skoven for affald og rydde op  

b. Mail om Jørgen Jakobsen: Lasse har besvaret og meddelte at vi vender tilbage. 
c. Vi planlægger et medlems møde (ekstraordinær og/eller informationsmøde) aftaler vi 

til januar. 
d. Aktionslisten er opdateret. 

 
 


