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Albertslund den 18. juni 2013 

 
Vedr.: Referat bestyrelsesmøde 16. juni 2013 hos Hans 
 
Deltagere: Fra bestyrelsen Hans, Erik, Svend og Bent. Suppleanter Flemming. Afbud fra Arne og 
Pia. 
 
1. Referatet fra generalforsamlingen 
 
Alle kunne godkende referatet, som sendes ud kommende uge sammen med kontingent 
opkrævningerne. Der er ca. 73 medlemmer som stadig skal have brevene via postvæsnet, men det 
er blevet bedre, selv om Bent mener fordelingen er konstant. 
 
2. Vedtægterne 
 
De fremmødte havde ingen kommentarer til udformningen af vedtægterne, som nu er i 
overensstemmelse med generalforsamlingens beslutning. Arne havde dog fremsendt en 
bemærkning til §18: Hvis forslag fra medlemmerne skal fremsendes til bestyrelsen senest den 1. 
april, mener Arne ikke der kommer nogen forslag fremover. De fremmødte mente ikke det ville 
blive et problem, da der generelt er meget få forslag fra medlemmerne, i alt 2 de sidste 10 år. 
 
Da den anbefalede hastighed på vejene nu er sat ned til 20km/t, undersøger Hans muligheden for 
enten at opdatere de gamle skilte, eller købe nogen nye. Efter sigende har vi 6 stk. 
 
Vedtægterne udsendes ikke men bliver lagt på hjemmesiden. 
 
3. Økonomien 
 
Bent præsenterede status pr. 16-06-13. Vedligeholdelse af veje og strand ligger under budget, 
hovedsagelig fordi reparation af båderampen udskydes 1. år. Nyanskaffelser er ikke budgetteret og 
ligger således over budget med indkøb af 2 bord/bænke sæt. Ingen overraskelser. Næste år skal vi 
huske at budgettere med afskrabning af rabatterne på Stenager og Bornholmsvej. 
 
Bent fik grønt lys til udbetaling af 4000 kr. til vejfolkene 
 
4. Sankt Hans Bål 
 
Svend har afmærket området i går. Bålet tændes som sædvanlig kl. 21.30 og Hans byder 
velkommen og sørger for sange. Selv om Sankt Hans falder på en søndag i år enedes vi om 
indkøb af 4 kasser øl, 2 kasser vand, 2 boxe rødvin og 2 boxe hvidvin. Svend sørger for indkøbet. 
 
5. Næste møde 
 
Efter en nøjere gennemgang af mange mulige datoer, enedes vi om søndag den 14. juli kl. 10.00 
hos Hans, med efterfølgende frokost kl. 12.30, stedet endnu ukendt. Foruden 
bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, alle med nærmeste pårørende, blev det besluttet igen i år 
at invitere ”vejfolkene” med pårørende, som tak for deres store engagement. Særskilt invitation 
udsendes. 
 
 
Referent Hans                         


