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Når forslaget bliver (evt.) godkendt, skal vi mødes og planlægge arbejdet/udførelsen - og 
evt. involvering af eksterne parter. Aktivitetsudvalget giver lyd fra sig, når det er.  
 
Herefter talte vi om udbedring af lunkner. Vi skal huske at rense ved indløbene til 
regnvandsbedene. Karl Vogt-Nielsen foreslog etablering af en arbejdsgruppe, der kigger på 
løsninger her-og-nu. Det blev positivt modtaget, og Anette Severin tager kontakt til Karl 
Vogt-Nielsen for at tage dialogen omkring etablering af arbejdsgruppe.   
 
Slutteligt talte vi om, at det rent timingmæssigt giver flot mening at vente med at sætte nye 
initiativer i gang, til efter at det kommende er blevet nedgravet på vejen. 
 
4. Godkendelse af regnskab. 
Anette Severin fremlagde regnskabet og beklagede tastefejl i dato. 
Der er ikke brugt en krone. Der er aftalt møde med Hofor, så vi sikrer os, at de betaler deres 
regning fra os. 
 
Der blev spurgt ind til hvorfor der er et driftunderskud i regnskabet.  
Dette skyldes den for sene betaling fra Hofor på 138.840,- dkk. 
 
Sidder du inde med evt. spørgsmål til vejprojekt og finansieringen af det kan rettes direkte 
til Anette Severin.  
 
> Regnskabet blev godkendt. 
 
5. Fastsættelse af medlemsbidrag. 
a. Bestyrelsen foreslår at vejbidraget fastholdes på 100 kr. pr. løbende meter. 
> Forslaget blev vedtaget. 
 
6. Indkomne forslag 
a. Honorar til bestyrelsen fastholdes på 500,- kr. til formand og kasserer. 
> Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
 
7. Valg til bestyrelsen 
Bestyrelsens sammensætning: 
Formand: (På valg) Annette Severin (2021) - Genvalgt 
Kasserer: (Stopper) Evy Thomsen (2022) - Gudmundur Hreidarsson valgt ind.  
Bestyrelsesmedlem: Martin Bender (2022) 
Bestyrelsesmedlem: (På valg) Grethe Kristensen (2021) - Genvalgt 
Bestyrelsessuppleant: (På valg) Amalie Henriksen (2021) - Genvalgt 
Bestyrelsessuppleant: (På valg) Gudmundur Hreidarsson (2021) - Morten Nielsen 
Revisor: Jens Kristian Jensen (2022)  
Revisor: (På valg) Michael Christensen (2021) - Genvalgt 
Revisorsuppleant: (På valg) Grethe Krog (2020) - Genvalgt 
 
Herefter er bestyrelsens sammensætning som følger: 
Formand: Annette Severin (2023) 
Kasserer: Gudmundur Hreidarsson (2023) 



Dirigent Amalie Winterberg Henriksen


