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Referat: 
 

1. Valg af dirigent  
? Kaj Engberg modtog formandens opfordring 
 

2. Bestyrelsen beretning ved formanden. 
? Beretningen findes på hjemmesiden 
? Feedback 

I. Hvedemarken 28-30. Der står vand ved stien. Preben 
nævner at han har kontaktet TREFOR og rykket for det. Og 
der skal laves 

II. Positiv feedback på den nye asfalt sti, men grusstierne er i 
dårlig stand. Formanden nævner at gartneren har en 
afretter maskine, som skal bruges før nyt grus puttes på. 
Preben tilslutter sig forslaget, og siger vi skal have løftet 
vores grusstierne generelle standard. 
Tina Vest: Der er også folk der cykler på stierne. 

III. Et forslag fra gruppen nævner at Bestyrelsen kunne 
overveje at lave en vedtægtsændring for at slippe for 
papirudgave. Tina Vest er ikke enig i forslaget, da hun 
mener at mange ikke har adgang til en computer. (Flere 
medlemmer mener at papir udgaven skal bibeholdes.) 
Ammy mener at man ser papiret , og dermed får en 
“huskeseddel”.  Optages som forslag på næste års 
generalforsamling, om en permanent digital nyhedsbrev. 

 
 

IV. Tina Vest: Der bliver spurgt ind til gartneren “tilbuddet”. 
Formanden forklarer at der er en service, som borgerne kan 
bruge hvis opgaven er for stor for beboeren. 

V. Tine Vest: Hvorfor skal der fejes veje? Formanden forklarer 
at ved gartner runden kunne bestyrelsen se at meget  skidt 
blev samlet, og var skyld i flere stoppede kloaker. 
Bestyrelsen valgte at feje da, det KUN kostede 800,-  

VI. Connie tilbyder at spørge I Andelsforeningen, om hvem der 
har interesse i hækklipning  og dermed hjælpe bestyrelsen. 



Preben nævner at gartnerens timepris er 433,- kr i  timen 
inkl. Moms. Dette kan måske handles ned. 

 
 

3. Fremlæggelse af regnskabet 2012 
? Der bliver spurgt til risikoen ved de 177.000 I middelfart 

sparekasse.  
I. Preben nævner: Alt op til 750.000 er dækket af Indskyder 

fonden. Det eneste der er I farezonen er et garant bevis på 
15.000. Tina Vest bakker op om Preben’s udsagn, da det 
også kom op sidste år 

? Peter  Elkjær nævner at beløbet ikke dækker over bomme til 
afspærring ved den nye asfalt sti. 

I. Der bliver spurgt til at hvorfor de gamle bomme ikke kan 
genanvendes.  Der er bekymring omkring sikkerheden ved 
bomme, og om de kommer til at stå for tæt. 

1. Formanden svarer, at de gamle  bomme skal have 
hul I asfalten.  Og de nye bomme vil kunne stå 
udenfor asfalten. Der vil ikke komme lås på de nye 
bomme. 

II. De gamle bomme skal fjernes da de skæmmer området. 
1. De vil blive fjernet siger formanden. 

? Der bliver spurgt til kunststof banen, og adgangsvejen. 
I. Formanden nævner at der bliver arbejdet på sagen. 

? Der bliver spurgt om forsikringen på 2200,- Der bliver nævnt at I 
andre foreninger koster det omkring 750,-  ved samme selskab. 
(Tryg) Arthur nævner om bestyrelsen ikke kunne sammenligne 
forsikringspolicen med den Ejnar har kendskab til. Preben og 
Ejnar tager det “offline”. 

? Regnskabet blev godkendt. 
 

4. Indkomne forsalg 
? Legehus fra Jens Peder Væggemose. Der blev omdelt eksempel på 

forslaget fra Jens Peder og forslaget blev fremlagt. Der skal især 
lægges mærke til en lang levetid 15-20 år pga. af 
kvalitetsmaterialer. 

I. Der bliver spurgt til hvem der skal opføre det.  Og hvad 
tidshorisonten er? 

1. Beboere og firmaer vil opføre legehuset. Der er givet 
tilsagn fra flere beboere. 

2. Jens Peder siger at såfremt forslaget bliver godkendt, 
vil det blive opført I 2013. Samt at eksisterende 
legeredskaber vil blive bibeholdt. 

II. Det bliver nævnt at der er lagt et stor arbejde I at indsamle 
tilbud fra flere kilder. 

III. Jan mener ikke at prisen på træ er realistisk.  
IV. Rune: Resten af legepladsen er I dårlig stand. Man mener at 

man skal bruge pengene bedre, i stedet for at bruge 30.000 
på et stativ. 

V. Der kommer et forslag om en stor fælles legeplads, i stedet 
for mange små. Som alle kan mødes på. 



VI. Der bliver spurgt fra Arthur hvad børnene får ud af dette 
legehus. Udover en rutsjebane på 1. Klasse.  

VII. Der bliver spurgt om hvor mange børn legepladsen vil 
berøre I pågældende location. 

1. Jens Peder mener at levealderen vil ramme mange 
børn 

VIII. Det er mange penge, og at pengene kan bruges bedre på 
borde- og bænkesæt. 

IX. En legeplads vil tiltrække børnefamilier, og forynge 
området. 

X. Afstemning: JA – 17 NEJ – 25. Forslaget er afvist! 
? Formanden præsenterer forslag 2.  

I. Forsalget er afvist, da forslag 1 blev nedstemt. 
 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
? Preben Bruus er på valg – modtager genvalg. 

I. Er genvalgt. 
? Christine Søgaard (Hvedemarken 72) stiller op til bestyrelsen 

I. Er valgt. 
? Ejnar Damkjær (Hvedemarken 32) stiller op til bestyrelsen 

I. Er valgt 
? Suppleanter Tina Vest og Jens Peder Væggemose modtager 

genvalg til suppleant. 
I. Begge er genvalgt 

 
6. Budget samt kontingent 2013 

? Budget for 2013 er vedtaget. 
 

7. Valg af revisor og – suppleant 
? Birthe Michaelsen er suppleant 
? John Refsgaard er ny revisor 
 

8. Eventuelt 
?  Intet at bemærke. 

 
Referant: Peter Elkjær 
 


