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Dato/Tid/Sted: 05.11.19 / kl. 19.30 / Sergiu 

Mødetype: Bestyrelsesmøde i grundejerforening 

Deltagere: Mads, Sergiu, Karen, Mikkel R & Søren 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra forrige møde 

- Referatet er godkendt uden yderligere kommentarer 

 

2. Henvendelser fra medlemmer (Alle)  

-    Henvendelse fra medlem i brevform til Mads og Søren vedrørende ny arvelov. Hun påpeger, at 

hun har prøvet at kontakte os via mail, men denne er endt som spam. Sergiu undersøger dette. 

Informationen om den nye arvelov bliver uploadet på hjemmesiden.  

 

3. Opdatering af medlemsliste – (Mikkel H.) 

 

- Der er kommet et enkelt ekstra medlem.  

 

4. Status økonomi – indeværende og kommende disponeringer (Mikkel R) 

a. Status på Uwe’s fraflytning – trailer (Mikkel/Mikkel) 

- Mikkel R har fået adgang til vores konto, så han overfører Uwes tilgodehavende. Overtagelsen af 

depotet er der også styr.  

b. Nordea adgang 

- Se forrige punkt.  

c. MobilePay nedlægges og alternativ findes - HASTER (Mikkel R) 

- Vores abonnement til MobilePay er lukket, men det virker november måned ud. Mikkel R 

undersøger mulighederne, herunder mulighederne for anvendelse af taletidskort, der 

umiddelbart virker som en nem og billig løsning. Mikkel R har i den forbindelse undersøgt en 

platform, der hedder Tech Soup, som er for non-profits. Den udbyder f.eks. hosting og kunne 

måske være relevant ift. hjemmesiden.  

Der skal også meldes ud på hjemmesiden, at MobilePay snart ikke virker mere, samt at vi 

arbejder på en løsning.  

 

5. Status på nuværende opgaver 

a. Materialeudlån, opdatering, booking (Mikkel/Mikkel) 

i. Status på depotbestyrermøde, og emner relateret til mødet? 

- Mikkel og Mikkel tager et telefonmøde og drøfter dette.  

ii. Status trailer bremseproblemer 

- Mikkel H har ikke været forbi og kigge på traileren endnu.  

b. Ejendomsmægler/Ambassadør (Søren/Alle) 

i. Status på ejendomsmægler samarbejdsforslag 

- Ejendomsmægleren har ikke svaret på Sørens henvendelse. Søren tager kontakt til ham igen.  

c. Mosteriudstyr placering 

i. Fortsat brug af Kirkens ”skur”? 

- Udstyret kan være i kirkens skur, indtil vi hører andet. 

ii. Evaluering mosteriarrangement 

- Det er stadig en udfordring at få folk til at deltage i arrangementet. Den lave grad af opbakning til 

de sociale aktiviteter sætter gang i en mere generel drøftelse vedrørende grundejerforeningens 

virke. Vi ved, at information om de sociale arrangementer typisk bliver læst af langt de fleste af 

grundejerforeningens medlemmer, men de dukker ikke op.  

- Måske skal vi have et samarbejde med Hasle Skole i gang for at tiltrække segmentet med yngre 

børn, som arrangementerne tit retter sig imod.  

 

d. Kloakseparering og privatisering (afventer) 

e. Nyt fra fællesrådet (”Klaus”)(afventer) 
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f. Solbakken ”kontra” Hasle fællesråd (afventer) 

 

6. Øvrig opgaver og forslag 

- Der laves status på årsregnskabet til december 

- Regnskabet forfalder omkring uge 3.  

 

7. Evt. 

a. Næste møde? 

 

- Næste møde hos Sergiu bliver onsdag den 15. januar kl. 19.00 

- Et muligt tidspunkt for Generalforsamlingen kunne være på et tidspunkt i uge 11 i marts. Mads 

tager kontakt til kirken ift. lån af lokaler.  


