
Referat af konstituerende bestyrelsesmøde 20.10.20 (ref. Frederik) 

Agenda: 

1. Valg af bestyrelsesformand samt kasserer  

2. Dato for arrangementer i 2021 

3. COVID19 – Juletræs arrangement den 29/11-2020 

4. General drøftelse af bestyrelsesarbejdet 

5. Diverse punkter til opfølgning.  

6. Evt. 

 

Deltager: 

Lars Gregersen, Sune Hansen, Mette Munch, Tenna Hansen, Emil Spanner, Frederik Howardsen. 

Valg af ny bestyrelsesformand samt ny kasserer. 

• Lars Gregersen er enstemmigt valgt til ny Bestyrelsesformand. 

• Tenna Hansen er enstemmigt valgt til foreningens nye kasserer.  

Datoer for arrangementer i 2021. 

Vi håber og satser selvfølgelig på, at vi i 2021 igen kan få lov at holde sociale arrangementer, derfor 

har bestyrelsen fastsat datoer til næste år: 

• Fastelavn: 7/2-2021 kl. 11 på pladsen 

• 106 års stor sommerfest 12/6-2021 (hele dagen) (dette er den store fest, som skulle have 

være afholdt i 2020). Næste store fest bliver i 2025. 

• Juletræsarrangement 28/11-2021 

COVID19 – Juletræs arrangement den 29/11-2020 

Efter meget grundige overvejelser har bestyrelsen besluttet, at vi desværre må aflyse vores årlige 

juletræstænding den 29/11-2020. 

Bestyrelsen vil selvfølgelig sørger for, at foreningen får et juletræ på pladsen med lys. Ansvarlig: 

Mette 

General drøftelse af bestyrelsesarbejdet. 

De nye medlemmer; Tenna, Mette og Emil blev introduceret til arbejdet i bestyrelsen. 

Diverse punkter til opfølgning.  

Telt. 

Foreningen har et telt, som bl.a. benyttes til sommerfester. Teltet opbevares i Laikas kælder. Da 

Laika har solgt sit hus, søger vi en ny kælder som kan opbevare teltet. 

Vi vil skrive på Facebook og håber at et medlem af foreningen har plads, hvis de nye ejere af huset 

ikke ønsker at opbevare det fortsat. 



Nye arrangementer i foreningen. 

Der har været forslag fra medlemmer om, et ønske om flere arrangementer, ex. loppemarked, 

plantebytning, mv.  

For nærværende vil bestyrelsen ikke påtage sig flere arrangementer, men vi opfordrer foreningens 

medlemmer til selv at arrangere arrangementer uden om bestyrelsen. Evt. via foreningens 

facebookside: www.facebook.com/groups/boligforeningen 

 

Adresseliste. 

Bestyrelsen vil forsøge at få opdateret foreningens adresseliste, ansvarlig: Mette. 

Hjemmeside samt foreningsmail. 

Bestyrelsen vil gerne have styr på ejerskabet af foreningens web domæne. Herudover vil vi gerne 

have en fast mailadresse fra bestyrelsen. Ansvarlig: Lars. 

Asfaltarbejde og Klimasikring.  

Bestyrelsen ønsker en update fra Frb. Kommune med tidshorisont om omfang af projekter. 

Ansvarlig: Sune. 

”Pas på mig” skilte. 

Forslaget kommer fra et af foreningens medlemmer. Bestyrelsen synes, at dette er en god idé, og at 

sådanne skilte kunne placeres ved indkørslen fra Finsensvej til Buen og Ved Grænsen (ikke ved 

pladserne). Lars vil bede forslagsstiller om at undersøge muligheden for at placere disse på 

eksisterende skilte ved indkørslerne fra Finsensvej. 

Byfornyelse af Finsensvej. 

Bestyrelsen ønsker at følge og evt. deltage i den af kommunen planlagte byfornyelse af Finsensvej. 

Ansvarlig: Emil følger udviklingen.   

Evt. 

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 26/1 kl. 20.00 hos Emil VG54 

http://www.facebook.com/groups/boligforeningen

