
 Referat ordinær generalforsamling 
 Hf. Birkevang 20. marts 2022 

 1.  Valg af 2 dirigenter:  Jørgen 113 & Michael 122 
 Valg af 2 referenter  :  Lone 167 & Annie nr. 42 
 Valg af stemmetællere  : Sille 173, Mia 107 & Morten  185 

 Tilstede  : 

 Antal  74  Fuldmagt  17 

 2.  Beretning 
 Bestyrelsen fremlagde beretningen. 

 Kommentarer til beretningen: 

 Kaare 28: arbejdsgruppen for bystævneparken er ikke færdig, da der 
 skal laves en lokalplan for arbejdet. 

 Helle 168: bestyrelsen har lavet et fantastisk stykke arbejde – vil 
 gerne have de forholder sig til antallet af katte i Birkevang. Der er 
 lovgivning om løse katte – vil gerne at katte holdes i egen have. Ikke 
 alle ønsker deres haver og sandkasser bliver som kattebakker. Bliver 
 vred og ked af det, når der kommer en kat ind i mit hjem – er 
 allergiker. Vil opfordre bestyrelsen til at have det i mente, og fx 
 fortælle nye andelshavere om det. 

 Else 88: Parkeringsproblemet er ikke løst, da det kan være svært for 
 gæster at parkere når de ankommer sidst på dagen. Vi mangler 
 muligheder for at gæster kan parkere. 

 Der blev spurgt om man skal have p-plads på sin grund. 

 Jan 152: der er en regel om p-plads på egen grund. 

 Opmærksomhedspunkt blev rejst vedr. arbejdsdag den 08/05/22 – 
 det er mors dag. 

 Morten 185: fornuftigt at asfalt skal ses på, men synes det er forkert 
 at man ikke integrerer problemet vedr. sprængte rør. Er problemet 
 med rør primært på egne grunde, eller de fælles arealer? 

 Anne Marie 142: Mørkhøjvej er en yndlingsplads for lastbiler at holde. 
 Det er så tæt på at de kan kigge lige ind i min stue, og de tager alt 
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 lyset. Det er grænseoverskridende. Taknemmelig over at folk 
 parkerer deres trailere udenfor, så lastbiler ikke kan holde der. 

 Dorte 17 (formand): enig med Helle at det er irriterende at have 
 katte, som man ikke byder velkomne. Problemet er næsten uløseligt, 
 men ejere skal være opmærksomme på at ikke alle elsker katte. Har 
 før opfordret til at en ejer etablerer en sandkasse på egen grund. 
 Hvis nogen har gode ideer, så gør bestyrelsen opmærksom. Der er et 
 problem med parkering for gæster. Har du ikke bil  har bestyrelsen 
 ikke håndhævet kravet om  p-plads på egen grund  .  Man  er kun 
 forpligtet til at oprette p-plads på egen parcel hvis man har bygget 
 eller væsentligt ombygget efter lokalplanens vedtagelse . Har man bil 
 og krav om plads på egen parcel, skal man ikke optage plads på 
 fælles p-plads. Den er anlagt til birkevængere og deres gæster, 
 inklusiv sundhedspersonale og håndværkere. Det er 
 uhensigtsmæssigt at folk udefra nogle gange benytter p-pladsen. 
 Vand: der har været år med store reparationer. Bestyrelsen har en 
 teori om at det til dels er sket efter de store gamle lygtestandere blev 
 hevet op i T krydsene.(Kloakken er set på, og skulle fungere) 

 Pierre, vandudvalg nr. 68: vores vandrør er lavet af pvc og er ok, 
 men i T krydsene er samlingerne er lavet af metal, der ikke er 
 foreneligt med pvc og som oven i købet tæres. Når vandrørene går, 
 sker det i sammenføjningerne. 

 Malene 53: hvad er formålet med den fælles p-plads? 

 Morten 163 (bestyrelsesmedlem): den er til birkevængere, 
 sundhedspersonale, håndværkere og gæster 

 Tonni 39: forslår at samlingerne skiftes 

 Morten 185: enig med Tonni – ikke hensigtsmæssigt at gøre det 
 enkeltvis efter asfalten er lagt om 

 Niels 89: enig med Morten og Tonni.  Også god ide med fælles 
 arbejdsdage. Man kunne måske lave motiverende tiltag, fx pizza eller 
 gavekort. 

 Beretningen blev (enstemmigt) vedtaget med 
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 Antal stemmer  FOR:  91  IMOD: 

 3.  Regnskabsaflæggelse  (regnskabet er optrykt) 

 Regnskabet for 2021 v/Emil Sonne nr.109, kasserer 

 Kommentarer til regnskab: 

 Kåre 28: hvor lang tid er der tilbage til fibernet gæld er betalt? 

 Emil 109 (kasserer): næste år – sidste Birkevang afdrag er i 2023. 

 Dorte 17 (formand): det er sidste gang Birkevang betaler til det – 
 egne lån skal betales frem til og med 2028 (Birkevang har betalt af). 

 Ulla 44: hvor meget skal vi betale i grundskyld? 

 Emil 109: ca. 1,4 million – der betales 2 gange årligt. 

 Helle 108: hvad bruger vi rottebekæmpelse til, når vi hver især 
 betaler? 

 Emil 109: hvis man ringer til kommunen, kan du faktisk bliver fritaget 
 for at betale. 

 Helle 108: salg af grus harmonerer ikke. 

 Emil 109: det bruges af snemænd også. 

 Regnskabet blev (enstemmigt) vedtaget med 

 Antal stemmer  FOR:  91  IMOD: 
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 4.  Indkomne forslag 

 4.1 Forslag om nedsættelse af arbejdsgruppe om lokalplanen 
 Forslagsstillere bestyrelsen 

 Debat: 

 Dorte 17 (formand): Bestyrelsen vil gerne arbejde med retning og 
 visioner for Birkevang  og forslaget handler om at give mere tyngde til 
 nedsættelse af arbejdsgruppe  vedr. fx parkering, træer og legeplads. 
 Hensigten er at gruppen skal udarbejde konkrete forslag til senere 
 beslutning på generalforsamling. Alle kan nedsætte en arbejdsgruppe, 
 så forslaget behøver ikke en egentlig beslutning, men skal lægge op til 
 debat. 

 Jørgen 113 (dirigent): foreslår en vejledende afstemning, så 
 bestyrelsen kan se om der opbakning, og så kan vi se hvem der gerne 
 vil være en del af en arbejdsgruppe. 

 Helle 168: god ide, da det er over 30 år siden vi lavede den 
 nuværende lokalplan. 

 Morten 185: god ide og vil gerne være med. Verden ændrer sig, og vi 
 skal fremtidssikre Birkevang. Måske bestyrelsens forslag vedr. 
 ændringer i regulativer pauseres i et år, og bliver en del af 
 arbejdsgruppens arbejde. 

 Else 88: enig, men spørger om vandledninger og overgange vil falde 
 ind under dette? Der blev svaret ja. 

 Niels 89: det skal også se længere frem – en vision 

 Sven 33: enig – det er længe siden vi har set på lokalplanen. Vil gerne 
 være en del af arbejdet. 

 Vejledende afstemning blev foretaget: der var fuld opbakning. 

 Følgende meldte sig til arbejdsgruppen: 

 Morten 185, Sven 33, Helle 168, Inger 46, Birgitte 183, Henriette 141, 
 Pia 52, Jan 152, Kim 126, Pierre 68 
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 Bestyrelsen står for at indkalde til det første møde i arbejdsgruppen. 

 4.2  Forslag til ændringer i Birkevangs regulativ. 

 Benyttelse, hegn, have og sti 

 a) Nuværende:Parcellerne skal af andelshaverne benyttes til 
 boligformål- eller sommerhusformål. 

 Ændres til: Parcellerne skal af andelshaverne benyttes til boligformål 

 Antal stemmer  FOR:  IMOD: 

 Forslaget blev vedtaget -  der var tydelig opbakning 

 b) Nuværende: Hvor der findes grund til påtale i medfør af pkt. 1, 
 anmodes den pågældende andelshaver om at få de konstaterede 
 mangler bragt i orden inden for en frist af maksimalt 2 måneder. I 
 modsat fald udføres arbejdet af foreningen for andelshavers regning. 

 Ændres til: Hvor der findes grund til påtale i medfør af pkt. 1, anmodes 
 den pågældende andelshaver om at få de konstaterede mangler bragt i 
 orden inden for en frist af maksimalt 1 måneder. I modsat fald udføres 
 arbejdet efter henvendelse til andelshaveren, af foreningen for 
 andelshavers regning. 

 Debat: 

 Morten 163 (bestyrelsesmedlem og snemand): anvendes ifm. klipning 
 af hække ud mod Ærtebjergvej og Mørkhøjvej. Hvis hække ikke er 
 klippet helt ind, kan traktoren ikke køre der ved snerydning, så vi har 
 brug for at stramme op på regel. 

 Pia 52: gælder den kun ved hække, eller gælder det alt mulig andet fx 
 skur bygget i skel uden tilladelse? 

 Gert 62: enig i Pias spørgsmål. Vi var nogen der blev bedt om at pille 
 hegn ned – nogen gjorde det ikke, men der var ingen konsekvens. 
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 Niels 89: Punkt 1 i regulativ er ret omfattende – kan bestyrelsen 
 opsummere? 

 Helle 168: 1 mdr er ikke ret lang tid, hvis man er ude at rejse eller 
 arbejder fuldtid. 

 Kristian 148: utrolig kort frist – ærgerlig tone at lægge for dagen. 

 Tove 124: er fuldstændig sikker på at hvis man bliver kontaktet af 
 bestyrelsen, så kan man lave en aftale med dem – det er jeg sikker på 
 de vil være lydhør overfor 

 Claus 184: svært når man ikke ved hvad punkt 1 er. 

 Pierre 68: nu har jeg bygget lidt og kender regulativ, og alle har ansvar 
 for at kende det, og fx fjerne blomster i vejkanten. Tænker 1 mdr er 
 rigeligt. Man har ingen problemer hvis man overholder regulativer. 

 Jørgen 113 (dirigent): punkt 1 handler udelukkende om hegn, have og 
 sti – omfattende at læse det hele op. 

 Helle 108: er det mundtlige eller skriftlige påtale? Der er noget juridisk 
 i det. 

 Dorte 17 (formand): nu plejer vi ikke bringe jurister på banen for at 
 klippe hække. Der har været påtale fra kommune på Mørkhøjvej pba 
 klager fra borgere – og der har vi bestilt en gartner. Det har der ikke 
 været noget ballade ifm. 

 Pia 52: skyldes den skærpelse udelukkende det med traktoren? Vi har 
 rydningspligt, så derfor synes jeg ikke at 4 uger er for langt. 

 Susanne 62: Vi fik 2 mdr til at reagere tidligere vedr. hegn. Vil der 
 fremtidigt være konsekvenser? 

 Dorte 17 (formand): kan ikke præcist huske tilbage til dengang. 
 Forslaget gælder udelukkende det der er beskrevet i regulativet pkt.1 

 Kristian 148: kan bare ikke se at det ændrer noget, og I har 
 lovhjemmel allerede. Kan ikke lide at tonen bliver strengere. 

 For: 56  Imod: 16  Blank: 10 
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 Forslaget blev 

 Vedtaget  X 

 Forkastet 

 Byggeri 

 c) Nuværende, ingen regel -  PUNKTET TRÆKKES 

 Ny: Ved nybygning og tilbygning kan bestyrelsen forlange at 
 andelshaveren får huset/tilbygningen sat af af autoriseret landmåler. 

 Debat: 

 For:  Imod: 

 Forslaget blev 

 Vedtaget 

 Forkastet 

 d) Nuværende: Der må bygges med en ubrudt taghældning på maximalt 
 50°.  PUNKTET TRÆKKES 

 Ændres til: Der må bygges med taghældning på maximalt 50° Der må 
 ikke bygges mansardtage eller lignende tage, der bryder tagets 
 hældning. 

 Forslagsstillere bestyrelsen 
 7 



 Referat ordinær generalforsamling 
 Hf. Birkevang 20. marts 2022 

 Debat: 

 For:  Imod: 

 Forslaget blev 

 Vedtaget 

 Forkastet 

 4.3 Forslag om nyt faldunderlag på legepladsen 

 Forslagsstillere: Sissel og Theis nr. 182, Neel og Rune nr. 51, Katrine og 
 Nicolas nr. 170, Tine og Oliver nr. 48, Louise og Kenneth nr. 23, Camilla 
 og Kristoffer nr. 27, Nina og Rasmus nr. 32, Camilla og Christian nr. 176, 
 Beth nr. 2, John nr. 78, 
 Projektet strækker sig over to år. 
 Vi stiller forslag om at etablere fast gummiunderlag på den del af 
 legepladsen som kræver faldunderlag. 

 Budget i år 28.000 kr. 
 Budget 2023: (45 kvm flisegummibelægning under gyngen): 39.000 kr. 

 Debat: 

 Jørgen 113 (dirigent): Generalforsamlingen kan ikke beslutte fase 2 i 
 2023, da forslaget ikke beder om at det samlede beløb 
 afsættes/hensættes. 
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 Louise 23: det undrer mig der er noget teknisk vedr. forslaget, da der 
 har været indhentet støtte fra bestyrelsen. 

 Bjarne 56 (revisor): er de 28.000 inklusiv de 18.000 der allerede er 
 afsat i budgettet? 

 Helle 168: enormt ærgerligt hvis den lille jordvold bliver nedlagt 

 Dorte 17: stor sympati for det her forslag, og at der kommer en 
 ordentlig legeplads. Det er en fodfejl vedr. budgettet, men hvis vi 
 stemmer for i år, stemmer vi nok også for til næste år. 

 Emil 109 (kasserer): de 18.000, som der er budgettet til er ikke brugt. 

 Neel 51: var ikke bevidste om de 18.000, og de kan sagtens indgå. De 
 fleste forslagsstillere er nye birkevængere. Vi vil alle gerne bidrage til 
 legepladsen, og bruger den rigtig meget. 

 Birgitte 183: elsker den bliver brugt, både af birkevængere og andre – 
 ligeglad med de 18.000. 

 Sille 173: så sent som i dag måtte jeg tørre jeg en kattelort af et barns 
 hænder. Vil gerne drøfte det med jordvolden. 

 Beth 2: har valgt at bruge jorden fra den lille jordvold i projektet, da 
 nyt jord er dyrt. 

 Pia 52: vil gerne bruge til børnebørn, og synes også det er mega 
 ulækkert med lort. Har bestyrelse været konsulteret vedr. forslag? 

 Louise 23: vil gerne nedsætte udvalg, så alle input kan komme med. 
 Vil gerne af med kattelort, specielt fordi hunde elsker det. 

 Helle 168: vil meget gerne at jordvold kan bibeholdes 

 Bjarne 56: jeg er ikke ligeglad med budgettet, men godt det er 
 afklaret. Dvs. der er 18.000 + 28.000 – kunne godt tænke mig det 
 hele bliver afsat på denne generalforsamling. 

 John 78: det er mig der har haft dialog med familierne. Har haft 
 konsulent ude til at vurdere hvad det kan koste og hvad kan lade sig 
 gøre. Det tilbud blev en del mere end hvad der står her. Forslaget er 
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 kommet frem i dialog med familierne. 

 Tove 124: jeg er nabo til legepladsen, og er modstander af højen. Der 
 er masser af ukrudt og snegle, og på min side går planterne ud. 
 Jordhøjen må ikke være mere end 30 cm. over niveau ifølge regulativ. 
 Jeg synes det er grimt. Vil være glad hvis den høj forsvinder. 
 Bestyrelsen bør forholde sig til regulativ ved forslag, og højen stemmer 
 ikke overens, så derfor bør den fjernes. 

 Rie 119: bifalde at der er lavet et forslag. Hvor låst er forslaget ift. 
 type af underlag, osv.? 

 Jørgen 113: 46.000 i alt i år + der er 18.000 i det almindelige budget 
 næste år, såfremt det vedtages at de hensættes. 

 Helle 168: forskellige holdninger til hvad er pænt og hvad ikke er. Vild 
 med vilje vinder frem. 

 Gert 66: Kan vi ikke beslutte at man øger hensættelser når vi drøfter 
 budgettet? 

 Jørgen 113: man kan ikke gøre det dyrere end det der er fremsat. 

 Dorte 17: jeg ser ikke nogen hindring for at denne legeplads kan blive 
 til noget. Husk intentionerne i vores regulativ, de 30 cm max højde i 
 regulativet, er nok ikke beregnet på legepladsen 

 Emil 109: Håber udvalget må gå til bestyrelsen, hvis noget bliver en 
 smule dyrere end budgetteret. 

 For: 88  Imod: 0  Blank: 3 

 Forslaget blev 

 Vedtaget  X 

 Forkastet 
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 4.4 Forslag om etablering af låger ved den lille udgang til 
 Ærtebjergvej og den lille udgang ved Mørkhøjvej 

 Økonomi 
 Vi har fået tre tilbud på at få udført opgaven, svingende fra 68.900 til 
 78.700. Vi beder om 75.000 kroner til projektet. 

 Forslagsstillere: 
 Hans Foldal 150, Claus Sølvsteen 184, Flemming Thomsen 149,Finn 
 Hansen 151,Marianne Holmen 191,Bente Wolf 194,Else Marie Mensing 
 160,Tonni Olesen 187,Maggie Andersen 157,Christian Enevoldsen 
 145,Heidi Brandt 178,Trine Meinert 172,Anne-Marie Hansen 142, Merete 
 Lund 190 

 Debat: 

 Emil 109: kan ikke støtte som det ligger, og synes ikke vi skal 
 indhegne os mere – jeg vil ikke bo i et indhegnet resort. Bryder mig 
 allerede ikke om at skulle ind af en kodelås i den anden ende. 

 Inger 46: jeg vil gerne høre om I har flere ubudne gæster end andre 
 har. Jeg forsøgte faktisk at få statistik på indbrud, og så vidt jeg kunne 
 forstå er indbrudsraten faldet. 

 Sille 173: Jeg er ikke meget for en låge ud mod Ærtebjergvej – måske 
 man kan starte med en enkelt låge ud mod Mørkhøjvej. 

 Niels 89: læste at der er en regel imod at låses af til 
 kolonihaveforeninger 

 Pierre: jeg har boet i den ende, og ved der kommer folk ind ude fra 
 Mørkhøjvej – der er mere stille i den anden ende hvor jeg bor nu. Kan 
 godt forstå forslaget. 

 Sofie 181: jeg bor også på den vej – synes ikke vi kan tillade os at 
 lukke af for resten af verden. Vil stille ændringsforslag til en hæk ud 
 mod Mørkhøjvej i stedet for en låge. 

 Claus 184: jeg er forslagsstiller sammen andre der alle er fra den 
 samme del af BV. Vi vil ikke lukke af - der skal bare ikke være 
 gennemgang. Jeg har boet her i 6 år og har haft indbrud 2 gange om 
 natten mens jeg var hjemme. 
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 Pia 52: jeg kan ikke stemme for – hvordan er det vores verden ender 
 med at se ud? Jeg ønsker ikke at bo i en ’gated community’. 

 Jan 152: jeg har boet her i 36 år og har haft 4 indbrud. Indbrud er 
 fordelt over det hele – ikke forbeholdt den ene ende – det argument 
 holder ikke. Var med til at lave lokalplan – det var hensigten at 
 indgange/låger skal være ‘positive’. Jeg stemmer imod. 

 Sven 33: Har boet her i over 30 år, og er enig med Jan. Man skal jo 
 bare ind og ud andre steder. Bor nu på den offentlige vej med mere 
 trafik. Har haft indbrud her og da jeg boede nede i nr 48, så det er 
 ikke rigtigt at der er mere i den sydlige ende. 

 Helle 168: bor på Birkealle, og var boet i Birkevang i 45 år. Nogen ting 
 er blevet værre. Bliver nødt til at stemme for, da det er for nemt at 
 smutte ind og ud af Birkevang. Synes vi skal prøve at løse problemerne 
 for dem. 

 Claus 184: forslaget er gennemtænkt, for der hvor der er meget trafik 
 er der ikke så mange indbrud. Ændringsforslag: a) at der kun er låge 
 ved Mørkhøjvej eller hæk. 

 Niels 89: synes også det er irriterende at der er låge i den anden ende. 

 David 96: det vil være rart med noget understøttelse af statistik for at 
 se om det virkelig vil hjælpe noget med låger. Hvis man virkelig vil det 
 her, så skulle man være konsekvent at have låger over det hele, og det 
 er jeg ikke sikker på man vil have. 

 Da der kom flere ændringsforslag, blev der ved håndsoprækning 
 afgjort at der skulle foretages en vejledende afstemning om hvorvidt 
 der skal foretages en ændring af nogen slags. Er generalforsamlingen 
 for dette, stemmes der om forslagene startende med den mindst 
 indgribende ændring først. 

 Vejledende afstemning om der skal foretages en ændring af 
 nogen slags 

 For: 34  Imod:  43  Blank: 9 

 For:  Imod: 
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 Forslaget blev 

 Vedtaget 

 Forkastet  X 

 4.5. Forslag om at dedikere en enkelt parkeringsplads til 
 opladning af elbiler  

 Økonomi 

 Økonomien skal hvile i sig selv, fællesskabet skal ikke have udgifter.  
 Forslagsstiller Claus Sølvsteen 184. 

 Debat: 

 Claus 184: støt den grønne omstilling. 

 Morten 185: det kan blive problematisk i fremtiden, når der kommer 
 flere elbiler. Måske skal det i en arbejdsgruppe. 

 Emil 190: jeg vil gerne støtte det. 

 Connie: hvad med ud foran Anne Marie på Mørkhøjvej hvor der 
 parkerer lastbiler? 

 Lotte 13: sympatisk forslag – super godt at vi er med. Det her kræver 
 mere end en enkelt ladestander, hvis det skal batte noget. 

 David 96: hvor mange har elbiler? 

 Pierre 68: jeg tror det bliver bøvlet at håndhæve, hvis folk ikke flytter 
 deres bil, når den er ladet op. Hold det på egen parcel. 

 Pia 52: lad det komme ind i det gigantiske udvalg. Hvordan signalerer 
 vi til omverdenen at vi er grønne? 

 Bjarne 56: vi har lige talt om at vi har en parkeringsproblematik. 
 Miljøstation og havecontainer tager p-pladser. Som Pierre siger, så må 
 det være på egen grund. Jo flere pladser vi nedlægger, jo værre gør vi 
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 den nuværende situation med parkering. 

 Helle 168: synes det kunne være fint med en stander. 

 Jan 152: sympatisk forslag, men jeg er ikke parat til at gennemskue 
 konsekvenserne. Ved ikke hvor mange der vil benytte den. Synes det 
 nye udvalg bør behandle det, så forslag kan komme op på næste 
 generalforsamling. 

 Sofie 181: godt forslag, men der er forskellige standere med forskellige 
 abonnementer, så det skal gennemtænkes. 

 Niels 89: forslag handler om at der bliver lagt op til en arbejdsgruppe. 

 Claus 184: forslag handler om at sætte en p-plads til side til dette, 
 men at der skal nedsættes en arbejdsgruppe for at se på muligheder 
 og løsninger. 

 For: 51  Imod: 19  Blank: 10 

 Forslaget blev 

 Vedtaget  X 

 Forkastet 

 5.  Forslag til budget og fastsættelse af kontingent 
 Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 600 kroner pr. måned 
 Opkrævningen af grundskyld er uændret, kr. 4,85 pr. brutto m² pr. 
 måned 

 Enstemmigt GODKENDT 
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 6.  Valg efter vedtægterne §16 og §19, på valg er: 

 6.1.  Bestyrelsesmedlemmer: 

 Søren Brunsgaard nr. 183, genopstiller 
 Michael Hoff nr. 122, genopstiller ikke 
 Beth Wedel, nr.2, genopstiller ikke 

 Valgt blev: 

 1.  Søren 183 

 2.  Lone 167 

 3.  Lotte 13 

 Bestyrelse består herefter af: 

 Dorte Halling, nr. 17,  forkvinde/mand/person 

 1.  Morten Bøcker nr.163 

 2.  John Gross nr.78 

 3.  Søren 183 

 4.  Lone 167 

 5.  Lotte 13 

 6.2.  Bestyrelsessuppleant: 
 1. Mette Brun nr. 105, genopstiller ikke 

 Valgt blev: 

 Pierre 68 

 Peter 140 
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 6.3.  Revisor: Bjarne Holst, nr. 56, genopstiller 

 Revisor Tove Jørgensen nr. 124, genopstiller 

 Der var flertal for genvalg 

 7.  Valg til fælleshusudvalg (fælleshusgruppen består af 5 medlemmer) 

 Beth nr. 2, genopstiller 
 Dorthe nr. 185, genopstiller 
 Tove nr. 124, genopstiller ikke 
 Anne Marie nr. 142, genopstiller 

 Valgt blev: 

 1.  Rie 119 

 2.  Beth 2 

 3.  Dorthe 185 

 4.  Anne Marie 142 

 5  Mathilde 68 

 8. Nedsættelse af festudvalg til sommerfesten 
 Ninna 140, Dina 86, Kirsten 147, Henriette 141, Rie 135, Sille 173, 
 Birgitte 183, Sofie 181 

 9.  Gennemgang og tilmelding til øvrige udvalg, samt 
 oprettelse af evt. nye udvalg: 

 9.1  Områdeudvalg (Wendy 35, Maggie 157, Tove 124, Else Marie 
 160) 

 9.2  Legepladsudvalg (Neel 51, Rasmus 35, Katrine 170) 
 9.3  Webudvalg (Søren 183, Catharina 6) 
 9.4  Fibernetudvalg (John 78, David 96, Steffen 50) 
 9.5  Markedsudvalg (Pia 52, Anne Marie 142, Karin 104, Birgitte 66, 

 Kirsten 147) 
 9.6  Aktivitetsudvalg - juletræstænding (Kim og Jane 126) 
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 10.  Eventuelt 

 Afsluttende bemærkninger: 

 Niels 89: Indsamling af skrald næste søndag 

 Claus 184: Tak for god debat, det viser demokrati. Kan vi være her på 
 Pejsegården igen? 

 David: Parknet vil ikke længere hoste email og websites, så de skal 
 flyttes over til en anden udbyder. 

 Christian: De skilte der er hængt op på træer med fartbegrænsninger – 
 de ser ikke så godt ud, kan vi ikke få nogle pæne? 

 Tak for god ro og orden. 
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