
Referat af bestyrelsesmøde den 13. september 2018 hos Lene Lerbech, Pallisvej 36 

 

Til stede: Birgitte, Bjarke, Lars, Jane, Lene og Marianne 

Afbud fra: Thomas, Frede og Nils 

 

Dagsordenen var følgende: 

1.                Valg af dirigent 

2.                Tilflyttere - blomster 

3.               Nye punkter 

 a. Opfølgning på deklaration 

 b. Stikvejsbommen 

 c. Vejskilte 

 d. Vejsituationen/ukrudt og renovering 

 e. Vejfonde – asfaltering af private veje 

 h. BM-Nyt 

 i. Økonomi efter kontingentsituationen 

 j. Næste års vejfest – dato samt aktivering af stikveje 

 i. Hjertestarter 

 j. Idébank 

4.                  Næste bestyrelsesmøde  

5.              Eventuelt 

 

Ad 1 Valg af dirigent 

Lars blev valgt som dirigent. 

 

Ad 2 Tilflyttere - blomster 

Ét hus til salg pt. 

Hvedebjergvej 14, Pallisvej 48 og Hvedebjergvej 48 får blomster i den kommende tid. 

 

Ad 3 Nye punkter 

 

a. Opfølgning på deklarationen 

Marianne har skrevet deklarationen ind i Word, så den kan arbejdes videre i. Punktet tages med igen på næste møde. 

 

b. Stikvejsbommen 

Birgitte orienterede om kommunikationen med og tilladelsen fra kommunen. Virkelig godt arbejde, Birgitte! ☺ Bjarke og Lene 

var forbi Sven Locht inden bestyrelsesmødet, og Sven Locht modsatte sig på det kraftigste, at der skulle en bom op på stien. 

Sven Locht ønsker fri passage. Marianne spørger en jurist på sit arbejde, om Sven Locht kan nedlægge veto, når resten af 

stikvejen bakker op om en bom. 

 

c. Vejskilte 

Birgitte laver en officiel ansøgning om opsætning af Nabohjælp- og Legende børn-skilte på kommunal grund i stedet for 

opsætning på private grunde som tidligere drøftet i bestyrelsen. Birgitte laver også et rids over, hvor skiltene skal placeres. 

 

d. Opfølgning på vejsituationen/ukrudt og renovering 

Flere beboere har henvendt sig til Lars om, at området/vejene forfalder. På generalforsamlingen blev der lovet et punkt på 

hjemmesiden om de renoveringsarbejder, der foregår i området (vandledninger – fjernvarme – renovering af vejene). Lars 

spørger Thomas om en orientering om tretrinsraketten i tråd med den fine præsentation, Thomas gav på 

generalforsamlingen. 



 

e. Vejfonde – asfaltering af private veje 

Lene har indhentet et tilbud fra et privat firma på asfaltering af hendes private fællesvej. Det tilbud var meget dyrt og for dyrt 

for mange i området. Bestyrelsen drøftede kontakt til kommunen i forbindelse med det fjernvarmearbejde, der er planlagt til 

at foregå i 2019. Birgitte tager kontakt til Thomas (kontaktperson på renoveringsprojektet) og koordinerer kontakten med at 

få kommunen til at komme med tilbud på asfaltering af stikvejene i forbindelse med fjernvarmearbejdet. 

 

f. BM-Nyt 

Jane fik indsamlet materiale og færdiggjort redaktørarbejdet af BM-Nyt i tide, men Lars har henover sommeren haft 

vanskeligt ved at finde tiden til at lave sin del. Han har dog lidt bedre tid i den kommende periode og giver den en skalle. 

Bestyrelsen diskuterede, om vi skulle gå tilbage til at lave det i Word for at gøre det enkelt – på bekostning af udseendet – 

men det blev ikke besluttet. (BM-Nyt er siden bestyrelsesmødet udkommet ☺) 

 

g. Økonomi efter kontingentsituationen 

142 har betalt pt. Økonomien er god. Ca. kr. 313.000 på kontoen. 

 

h. Næste års vejfest – dato samt aktivering af stikveje 

Sommerfest/vejfest afholdes næstsidste lørdag i august. I 2019 bliver det således lørdag den 24. august. Arrangører i 2019 er 

de to første stikveje på Hvedebjergvej på hhv. højre side (nr. 25-37) og venstre side (nr. 80-100). Lene laver udkast til en 

løbeseddel, hvor husstandene på de to stikveje adviseres om, at de har teten på næste års fest. 

 

i. Hjertestarter 

Lene har ansøgt Trygfonden om en hjertestarter. Hvis Beringsminde overhovedet kommer i betragtning til donation af en 

hjertestarter, bliver det allerhøjst én til hele området. Der er en sagsbehandlingstid i Trygfonden på ca. tre måneder, så vi 

afventer tålmodigt at høre fra Trygfonden. 

 

j. Idébank 

Chresten Ibsen og Rune Herholdt vil gerne være idébank for Beringsminde. De vil gerne generere idéer, men ikke føre dem 

ud i livet. De vil gerne være et organ under bestyrelsen med ok fra bestyrelsen. Bestyrelsen drøftede idéen, og der var 

enighed om, at det var et stort ja tak. 

 

Ad 4 Næste bestyrelsesmøde 

 

Ikke skemalagt endnu. 

 

Ad 5 Eventuelt  

 

Det blev aftalt, at alle bestyrelsesmedlemmer har én uge til at kommentere på rundsendte bestyrelsesmødereferater fra Marianne. 

Derefter laver Marianne eventuelle rettelser og giver Bjarke besked om, at referatet er klar i Google Docs. Bjarke sørger herefter for at 

uploade referatet på hjemmesiden. Evt. får Marianne på sigt eget password til selv at kunne uploade godkendte referatet på 

hjemmesiden. Det er endnu ikke besluttet. 

 

 

Som referent 

/Marianne 

13. september 2018 


