
 

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde tirsdag d. 17 juli hos Leif. 

Til stede var Claus, Leif, Jørn samt undertegnede. 

Følgende emner blev debatteret: 

1. Lån/udlejning af telte og tilbehør. 
2. Indkøb af service. 
3. Vedligeholdelse af ejendommen Skovvej 9. 
4. Loppemarked. 

Telte og tilbehør: 

I forbindelse med de nye indkøb af foreningens telte og diverse tilbehør blev det foreslået, at lade 
medlemmerne betale et mindre beløb for lån af ovenstående. De indkomne beløb skal bruges til alm. 
vedligeholdelse af det indkøbte materiel samt som supplement til fornyelser.  

Bestyrelsesmedlemmerne var enige om at fremlægge følgende retningslinier for udlån til afstemning på den 
kommende generalforsamling. 

Leje af telt af gammel type = kr. 100,- 

Leje af telt af ny type = kr. 300,- 

Skulle der opstå skader på det lejede telt i forb. m. uheld eller forkert behandling betale der særskilt herfor. 

Borde og stole der lånes i forbindelse  med leje af telt er gratis. Ting der går i stykker eller som forsvinder 
skal erstattes. Erstatningen foretages i overensstemmelse med den medfølgende liste. 

Leje af borde og stole uden samtidig leje af telt = kr. 50.- 

Foreningens telte og tilbehør er kun til brug for grundejerforeningens medlemmer.  

Indkøb af service. 

Bestyrelsen vedtog at indkøbe et antal champagneglas til brug for velkomstdrinks m.m. 

Vedr. ejendommen Skovvejen 9. 

Foreningen har modtaget en del klager fra medlemmerne over forholdene omkring beboelsen Skovvejen 9. 
Der er tilsyneladende ingen der interesserer sig for at passe eller vedligeholde området omkring 
bebyggelsen, og tilstanden er i dag sådan, at vi ikke mener områdets øvrige beboere kan være tjent med det. 
Formanden (Claus) vil undersøge hvem der ejer ejendommen og er ansvarlig for stedets vedligeholdelse. 

Det kommende loppemarked. 

Det årlige loppemarked vil blive afholdt søndag den 26. august. Der bliver fremstillet en indbydelse hvor 
tilmelding kan foretages. Indbydelsen bliver omdelt til foreningens medlemmer. 

PBV. 

Jørgen Arleth. 
 


