
 
Til bestyrelsen for Birgittelyst Grundejerforening. 
 
Afbud fra Kristian Johansen 
Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 12. februar 2018 kl. 19.00, Rosenstien 23. Mødeleder Henrik Møller. Referent Hanne. 
 

1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 13.12.2017.  Godkendt uden bemærkninger. 
 

2. Meddelelser, herunder nye beboere: Til salg: Bøgestien 11, Granstien 5, Fyrrestien 8. Ingen nye beboere siden sidst. 
 

3. Foreningens økonomi ved kassereren– herunder især:  
-endeligt regnskab 2017 til brug v- indkaldelse til generalforsamling 
Kent er netop kommet hjem efter 1 måneds fravær. Når Henrik er retur fra ferie i uge 7, mødes Kent og Henrik og 
klargør regnskab og budget. 

 

4. Projekt ”besøgs-rundtur til restance-beboere” – herunder især: 
-restancelisten (status), 
-kort-overblik over vores restance-beboere (hvem er de og hvor bor de), 
-Bjarne og Henriks referat at rundturen, 
-udkast til nyt medlemskartotek i excel. 
-yderligere tiltag og plan for restance-beboere (tvangsopkrævning vejafgift m.m.) 
 

5. Oasen og vejene v. Laurids – herunder især: 
- vinterberedskab for veje (status), 
- Oasen – æblehaven genoprettes primo april – Vi har aftale m. Øgaards Haveservice i Skive 
Laurids har overfor snerydning gjort opmærksom på, at salt så vidt muligt skal undgås. 
 

6. Forberedelse til generalforsamlingen – herunder især: 
- indkaldelsen (skal senest ud 21/2), 
- hvem er på valg (husk: Kristian genopstiller ikke), 
- ønsker til punkter i formandsberetning, 
-  vejriste 
- det praktiske på GF-aftenen 
På valg er Henrik Møller og Laurids – begge genopstiller. Følgende spørges: Revisor (Pørksen) og Revisorsuppleant 
(Anders) – Ordstyrer Sven Aage. Kent og Laurids tager i mod ved døren og kontrollerer medlemskab. 
Hanne sender indkaldelse tillige med referat. 

7. Projekt ”Lys på sti Oasen” – herunder især: 
- tilladelser i hus nu (grave og strømføring), 
- tjek på økonomien i projektet 
-plan over det praktiske 
Laurids undersøger udgift til graveopgave. Hanne kontakter EnergiViborg – på GF bør vi fremsætte en 
hensigtserklæring om hensættelse af et fastlagt beløb (kr. 30.000) til etablering af lys langs stein. 
 

8. Emner til Landsbyposten. 
Oprydning ved containerplads samt bortskaffelse af affald Oasen. Tilladelse til opsætning af lys 
langs sti i Oasen. Nabohjælp. Legedag(e) 2018: GardenGames sidste søndag i maj Legedag 
søndag d. 21. oktober. Planlægningsmøde tirsdag 17.04,18 kl. 19:00 i Oasen 

9. Oversigt over projekter og arbejdsopgaver i bestyrelsesåret 2017/2018. Liste gennemgået og opdateret – 
vedlægges referat 

10. Eventuelt. Fejning af vejene i uge 17 – beboere informeres via Landsbyposten og mail. 

 
 

             Henrik Møller         Kent Larsen  Jesper Mølgaard  Laurids Nielsen  Hanne Simony 


