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Referat af bestyrelsesmøde den 30. januar 2004 kl. 19.30 hos formand Kai Nielsen. 
 
Til stede: Kai Nielsen, Lizzie Fessel, Tommy Svendsen, Gert Sørensen, Erling Hansen, Herbert 
Bolbroe, og Susanne Nilsson.  
______________________________________________________________________________ 
 
Dagsorden: 
 
1. Gennemgang af sidste referat. 
2. Meddelelser. 
3. Regnskab. 
4. Eventuelt. 
______________________________________________________________________________ 
 
1. Referater fra de sidste møder blev gennemgået, og underskrevet. 
 
2. Indkaldelse/dagsorden til foreningens generalforsamling den 24. februar 2004 kl. 

19.00 i ”LADEN” Nøragersmindecentret blev gennemgået og vil blive omdelt til 
medlemmerne af kassereren ca. 2. februar 2004 med indkomne forslag tilføjet. 
Bestyrelsen foreslår efter anmodning ved sidste generalforsamling, at kassererens 
honorar hæves med kr. 500 til kr. 4.500 og beløbet til bestyrelsens fest hæves med 
kr. 500 til kr. 4.000. 
Alle bestyrelsesmedlemmer på valg, er indstillet på genvalg. 
Indkomne forslag som modtages senest 31.1.2004, afleveres straks til kassereren. 

 Der er PT ingen forslag modtaget. 
 

Entreprenør John Rasmussen gennemgik i maj måned vejene med Kai Nielsen og 
Erling Hansen og har senere på året udført diverse vejarbejde. John vil næste gang 
blive bedt om at udføre arbejdet lidt hurtigere. 
 
Bestyrelsen mener at have observeret, at der ikke ydes den service som vi betaler for 
til Tårnby kommune. 
Vi betaler for at få renset vore vejbrønde 2 gange om året, men mener at 
kommunens udsendte kun har været forbi 1 gang i år 2003.  
Vi har ikke haft problemer med kloakken selv om der kun er sket 1 tømning, hvorfor vi 
vil forsøge få ændret intervallet fra 2 til 1 gang årlig. 
 
Foreningens kontanter i alt ca. kr. 200.000 investeres i 5 eller 6% obligationer. 
 

3. Det reviderede regnskab for året 1/1 – 31/12 2003 som forelå fra kassereren, blev 
gennemgået.  

 
4. Forplejning til generalforsamling bliver kaffe og kringle som sædvanlig. Kassereren 

sørger for indkøb m.m. 
Alle møder den 24/2 2004 kl. 18.00 til opstilling af borde m.m. 

 
Fastsættelse af dato for vejmøde, bestyrelsesfest og øvrige møde datoer sker efter 
generalforsamlingen. 
 

Referent Susanne Nilsson  


