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Referat fra bestyrelsesmøde i Grf. ”Tingparken”, d. 21-07-2020. Kl.19.30 
Mødet blev afholdt i nr. 39. 

 
Tilstede: Mogens E. Knudsen, Renè Thomsen, Jes Christensen, Christian Røngaard og Torben Frederiksen, suppleant Aksel 
Mikkelsen og suppleant, Erik Larsen. 
 
1. Valg af referent: 
 
Mogens Knudsen blev valgt til referent. 
 
2. Godkendelse af referat fra sidst: 
 
Referatet fra sidste møde blev godkendt uden bemærkninger. 
 
3. Økonomi:  
 
Kassereren meddelte, at regnskabet var klar til revision, ventede kun på, at vi kom frem til 1ste august, hvor det nye 
regnskabsår starter. 
Alle har indbetalt kontingent, og alle kendte regninger er betalt. Kassereren bemærkede yderligere, at det ser ud til, at vi 
kommer til at hæver kontingentet lidt, da det indbetalte kun lige rækker til at dække udgifterne. 
En enig bestyrelse foreslår derfor en forhøjelse af kontingentet på Generalforsamlingen tirsdag d. 11 august. 
 
 
4. Generalforsamling august 2020. 
 
 
A) Hvem gør hvad: 
 
René og Torben køber: Vin, øl, vand, kaffe, te, kaffefløde, servietter og sukker. 
Mogens: Sørger for at bestille/afhente smørrebrød og bage kage, samt hente nøgle til Marievangs Klubhus hos Michael 
Nielsen. 
Bestyrelsen møder ind i Klubhuset kl. 17.00 på dagen, til borddækning og kaffe brygning m.m. 
 
B) Tilflyttere/Nye beboere: 
 
Vi har stadig et hængeparti mht. de der har købt ejendom på Frodesvej indenfor de sidste 1 ½ til 2 år. De er ikke blevet 
kontaktet af Bestyrelsen, og har ikke modtaget info og velkomstgave. Det er noget rod, der bunder i, at bestyrelsesarbejdet 
ikke har fungeret optimalt i nogen tid, og Covid 19 krisen har ikke gjort det bedre. Det skal der rettes op på, og vi opfordrer 
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derfor de ”nye” til, at møde op på Generalforsamling, så vi kan få en snak om, om vi evt. kan aftale et møde med dem. 
Er der nogen, der går rundt med en ustyrlig lyst til, at deltage i bestyrelsesarbejdet, er man meget velkommen til, at stille op 

til en af posterne 😊. Det ville være dejligt med et lidt større medlems engagement, fællesarealerne og stierne er trods alt 
vores fælles ejendom, vi har alle 2-300 m2 liggende der. 
 
 
 
5. Vedligeholdelse af Hovedsti og Tværstier: 
 
Da vedligeholdelsen af tværstierne, mht. fjernelse af ukrudt, reparation af stensætning m.m., ser ud til, at lade en del tilbage 
at ønske, tog Mogens emnet op, og forslaget om, at droppe vedligeholdelse af Hovedstien langs den fhv. Kirsebærplantage, 
da ejeren af den nye udstykning bare lader sit ukrudt gro vildt. Grf. Tingparken har kun 2 meter fra vores have skel, det 
andet tilhører DKR Byg. Vi vil ikke mere bruge penge på Slotsgrus på Hovedstien, og lade den ligge som en ”trampesti”, og i 
stedet tage en snak med RN Entreprenør om, om vi kan få et tilbud på vedligeholdelse af tværstierne, så de kan 
vedligeholdes bedre, da de trods alt ligger inde på området. 
 
6. Evt. 
 
Kassereren vil stadig meget gerne have mailadresser på alle de medlemmer, der har en sådan, og endnu ikke har afleveret den 
til kassereren, da det vil lette kommunikationen til medlemmerne betydeligt. Man kan sende mailadressen til: 
meklo@knudsen.mail.dk, så kartoteket kan blive opdateret. De der modtager dette på Mail, behøver selvfølgelig ikke sende 
noget, kun de, der får dette på papir i postkassen bedes sende. 
 Der vil, når noget bliver sendt ud, blive sendt i Bcc, så man kun kan se sin egen mailadresse, og ingen andres, og adresserne 

opbevares på en ”Pind”. På forhånd tak 😊. 
 
 Mødet hævet 21.15 
 
Referent: Mogens E. Knudsen. 
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