
BOLIGFORENINGEN 10. MARTS 1943 – afd. 20 Egå Mosevej 
Referat bestyrelsesmøde dato: 19-10-2022 

 

Deltagere:  ☒ Kim.  ☒ Annette  ☒ Hanne  ☒ Pia  ☒ Camilla  ☐ Drude Afbud: _____________________________ 

Punkter / dagsorden Beslutning/vedtagelse Opfølgning / ansvarlig 

   

Godkendelse af dagsorden 
 

Godkendt  

Opfølgning på referat fra:  
05-09-2022 
 

Referat godkendt. Konstateret at referat 
ikke er fremsendt til ad. 

Pia sørger for dette, evt med 
assistance fra Kim 

Konstituering af bestyrelse 
poster 

Formand: 
Næstformand: 
Kasserer: 
Referent: 
Bestyrelsesmedlem: 
Bestyrelsesmedlem: 
Suppleant: 

Kim 
Hanne 
Annette 
Kim 
Camilla 
Pia 
Drude 

Gennemgang af budget 2023 
 

Uddybning af post med ”udarbejdelse ar 
varmeregnskab 

Punktet uddybet af Finn fra adm. 
tidligere 

Lade standere /anden placering 
 

Vedtagne placering tilgodeser ikke 
handicappede, og i sær placering ved gavl 
af 49A er i alle henseender en 
fejlplacering 

Alternativ mulig placering 
fremlagt på mødet, hvorefter der 
er enighed om at bringe dette til 
administrationen for yderlig 
behandling - Kim 

Lade standere – 
tilbud/entreprenør?  
 

Økonomi og placeringer diskuteret Opfølgning afhængig af udfaldet 
med adm. 

Vejfond? – Vedligehold af veje.. 
 

Evt. vejfond høre under 
grundejerforeningen. 
 
Der er pt. Igen repræsentanter fra B43 i 
grundejerforeningen.! 

Punktet vil blive taget op, når der 
igen er repræsentanter fra B43 i 
grundejerforeningen. 
Per fra HB stiller sig positiv til 
konstellationen med en 
repræsentant fra HB, og en fra 
afd 20’s bestyrelse. 

Overdragelse af dokumenter fra 
tidligere bestyrelsesmedlemmer 

  

Års hjul 
 

Der skal kalender sættes møder og 
aktiviteter for året 

Foreløbig er de næste 2 
bestyrelses møder kalender sat, 
og aktiviteter vedr. lade standere 
og H. Harmsens byggeri sat i gang 
- Hanne 

Repræsentant i 
Grundejerforeningen? 

Bestyrelsen anbefaler at der kommer en 
repræsentant fra både HB og afd. 20’s 
bestyrelse 

Per fra HB stiller sig positiv til 
konstellationen med en 
repræsentant fra HB, og en fra 
afd 20’s bestyrelse. Møde ang. 
Dette kelender sættes med 
Bjarne + evt andre fra adm. + HB - 
Kim 

Førings af ny adgangsvej for 
Henrik Harmsen 

Orienterings skrivelse fra Henrik Harmsen 
modtaget, og taget til efter retning. 

Udsnit af tinglyst servitut, vedr. 
ansvar og vedligehold af det 
stykke tinglyste stykke vej matr. 
21o samt præcisering af kontakt 
metode til afd. 20’s bestyrelse 
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fremsendes til Henrik Harmsen, 
Bbjarne, og Lone fra HB. 

Fælles Cloud share til 
bestyrelses dokumenter ? 
(F.eks. Google share) 

Kim tegner og fortæller om muligheder 
og fordele ved dette. Oprettelse af 
Google share vedtaget. 

Camilla opretter, og Kim flytter 
allerede oprettet materiale til nyt 
share. 

Nyt fra bestyrelsens 
medlemmer 
 

Der er bestilt juletræ (2 til 2,5 meter højt) 
hos varmemester. Der indkøbes robust 
LED lyskæde til træet (200 led’s) 

Placeres i forbindelse med 
varmemester kontoret mod 
stamvej - Hanne 

Nye beboere 
 

Ud over Kim, så er der kommet en ny 
beboer, og der er fundet en metode til at 
vi fremadrettet kan få informationer om 
dette 

Annette 

Kommende møder 
 

Mandag d. 14-11-2022 
Mandag d. 12-12-2022 

Kl. 17 hos Hanne 
kl. 17 hos Kim 

 
 

  

Eventuelt 
 

Evt. mails fra Anders (varmester) 
kvitteres af formanden 

Kim 

Udskiftning af bedlamper 
 

Anders bestiller forskellige typer hjem til 
at stille i udvalg 

Det noteres at lamperne helst 
ikke skal lyse generende mod 
boligerne – Hanne / Annette 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 


