
Bestyrelsesmøde d. 22-11-2021

Sted
Hvedebjergvej 90 (Camilla)

Deltagere
Bjarke Kjærhus Larsen (referent)
Thomas Eskild-Jensen
Kasper Wittrup
Camilla Steengaard Rasmussen
Kasper Hasle
Torben Axel Hartmann
Peter Nørskov

Dagsorden
1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde samt GF
2. Info fra formanden

a. Beboer henvendelser
b. Vejmøde i december

3. Info fra kasseren
a. Overdragelse fra tidligere kasserer

4. Info fra IT/Web ansvarlig
a. Docs
b. Kontaktliste

5. Opfølgning på forslag fra Generalforsamlingen
6. Docs: Kalender og aktiviteter 2021-2022 v. Bjarke
7. Docs: Projekt overblik v. Kasper W
8. Docs: Idébanken v. Kasper W
9. Beringsminde Årshjul, oplæg v. Thomas
10. BM Nyt - Redaktion og kommende udgivelse
11. Evt.

a. Blomster uddeling
b. Beringsminde infotavle
c. Hjertestarter, kursus
d. G4S

Referat
1. Referater godkendt



2. Thomas fremlagde følgende
a. Henvendelse fra medlem vedrørende form på referat fra generalforsamlingen.

Taget til efterretning.
b. Stikvejsmøde i december (d. 15/12) vedrørende påbud om forbedring af veje.

Der vil blive diskuteret entreprenør-tilbud. Vejformænd er inviteret, men det er
ellers et privat arrangeret lukket møde. Bestyrelse kan kontaktes hvis det har
interesse at deltage i mødet.

c. Høringssvar vedrørende byggeri på den anden side af Hejredalsvej.
Parkeringszone imod Hejredalsvej og fjernelse af beplantning omkring
kollegiegrunden. Diskussion om hvorvidt vi som grundejerforening skal prøve at
skal kontakt til entreprenøren og måske påvirke af den vej. Thomas tager kontakt
til mulige medlemmer af en arbejdsgruppe til at følge op.

3. Ingen overdragelse fra den nuværende kasserer til Camilla endnu. Sidstnævnte følger
op. Diskussion omkring resten af bestyrelsens adgang til at se eller tilgå konto. Skal vi ,
som også tidligere har været oppe, have en ansvarsforsikring? Der blev i den anledning
også nævnt en arbejdsskadeforsikring.

4. Diskussion om adgang til vores hosting. Lige nu er det kun Bjarke som har adgang, men
det ville måske være smart hvis mindst ét andet medlem også havde dette.

a. Vi har lavet et arbejdsområde for bestyrelsen på Google Drev. Alle dokumenter
vil blive lagt her, så der er styr på dem.

b. Der skal på ovenstående drev oprettes en kontaktliste for bestyrelsen, med
navne, adresser, telefonnumre, m.m.

5. Der kom til generalforsamlingen nogle forslag op omkring blomsterbede og flagallé. Der
var en vis opbakning omkring disse forslag, men idéerne var ikke så konkrete. Vi vil
bede forslagsstillerne om at arbejde på konkrete udførlige forslag.

a. Indkøb af en ny fræser er allerede besluttet. Det ventes at den nuværende
forvalter selv indkøber en ny. Bestyrelsen følger op.

6. En kort gennemgang af den nuværende kalender og aktivitetsplan på bestyrelsens drev.
7. Kasper W. har lavet et oplæg til et dokument “Projektoverblik”, hvor vi kan samle de

projekter som arbejdes på eller er planlagt og giver et overblik over hvem der er
tovholdere og hvad status er.

8. Kasper har desuden oprettet en idébank, som er et dokument på betyrelsens drev, hvor
vi kan samle op på gode idéer (legepladser, halloween, m.m.) som vi kan se på om kan
realiseres.

9. Thomas fremlagde et udkast til et årshjul, som vil blive lagt på bestyrelsens drev og
arbejdet videre på. Årshjulet publiceres igennem foreningens informationstavle.

10. Der er planer om at udgive Beringsminde Nyt to gange om året.
11. Eventuelt:

a. Blomster uddeling: Vores tidligere “blomsterpige”, som også havde godt styr på
tilflytninger, bor ikke i området længere. Vi skal finde ud af hvordan vi bedst sikrer
at nye beborere i området får en god velkomst og en buket fremover.

b. Informationstavle: Vi skal have styr på nøglerne.



c. Hjertestarter kursus: Vi fik et tilbud om et kursus sammen med køb af
hjertestarter. Af forskellige årsager har vi ikke haft mulighed for at afvikle dette
kursus endnu. Dette skal følges op på.

d. G4S patruljering omkring jul. Dette vil blive gennemført som sædvanligt. Thomas
har kontakten.


