
 
Referat af bestyrelsesmøde 17. maj 2009 kl. 19.  

RETTET KOPI 
 

 Til stede: 
 
                               Kurt Leif Jensen (formand) referent  
                               Kurt Lind (næstformand) 
                               Theis Petersen(kasserer) 
                               Bent Frisk 
                               karl-Erik Witthøft 
  
  Dagsorden :  
                   1.  Generalforsamling  2009  -  23.  maj  2009 
                   2.  Drænet fra mosen 
                   3.  Eventuelt  
 
 
 
Ad. 1   Menu:  Morgenbrød med kaffe under generalforsamlingen. 
                       En enkel øl/vand under Grøn dag. 
                       Herefter grill med tilbehør samt div. Vine/øl/vand 
 
 
- Theis undersøger mulighederne for morgenbrød (evt. med ”Svend Bager”) 
- Bent og Theis foretager indkøb af oksekød, pølser med div. tilbehør, samt kul til grill 
- Formanden søger for salat samt kartoffelsalat. 
Mette har lovet at stå for et referat af mødet, efter kl. 12 overtager Kurt Lind arbejdet. 
Budget : 3000-4000 kr. 
 
 
Alle mødes fredag den 22 maj kl. 15 i Laden. 
 
 
Ad. 2. Drænet fra mosen 
 
Theis orienterede om sidste nyt i drænsagen: Årsagen til problemet synes at være nogle 
tidligere overgravninger af drænrør i forbindelse med kloakering på Hofvej. 
Efter inspektion og opgravning/reparation foretaget af Ove - kan vandet igen løbe fra 
mosen til kysten. 
 
Theis fremførte at der d.d. var betalt kr. 8000,- og han forventede yderligere en regning 
på ca.kr.8000,-  
 
Kurt Lind protesterede over fremgangsmåden, idet aftalen var at drænudvalget kun skulle 
fremkomme med en løsningsmodel/budget, hvorefter bestyrelsen skulle beslutte hvorvidt  
planen skulle udføres. 
Resten af bestyrelsen beklagede fremgangsmåden, men da et flertal fra bestyrelsen 
løbende havde fuldt arbejdet, mente flertallet at det var den billigste og bedste løsning. 
 
 
Ad. 3 Eventuelt 



 
 
Beløb for lån af Laden sættes op fra kr.800 til kr.1000 (Orientering på generalforsamling) 
Et forslag fra Bent om nedsættelse af et udvalg omkring foreningens 40 års jubilæum 
(Orientering på generalforsamlingen.) 
 
Kontrol af affald ved de sidste huse på Hofvej undersøges fredag 22. maj. 
 
Mødet hævet kl. 21    
 
            
Sign. 
Kurt Leif Jensen      Kurt Lind      Theis Petersen         Bent Frisk     Karl-Erik Witthøft 
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