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Dagsorden 
 

 

1) Ny lejekontrakt med 
Sorø kommune 
 

Vi har aftalt med Sorø Kommune, at vi kan få en tilføjelse 
til vores eksisterende lejekontrakt i forbindelse med 
etablering af udslagskumme. Det er således ikke 
nødvendigt med en helt ny lejekontrakt. 
Vi afventer tilføjelsen til lejekontrakten. Herefter kan vi 
igangsætte projektet. 
 

2) Kasserer-posten Vi har stadigvæk problemer med at få besat kasserer-
posten. Kasserer-opgaverne varetages af Anne-Marie (tidl. 
Haveejer) indtil generalforsamlingen (GF).  
Merete har snakket med banken, som ikke blander sig i 
hvem der administrerer vores pengesager og hvem der har 
adgang til vores konti. Kassereren kan således, set med 
bankens briller, godt være en uden for foreningen, hvis vi 
accepterer det, og de er i besiddelse af underskrift og cpr 
nr på den, der varetager opgaven. 
 
Vi vil på GF stille forslag om, at det skal være muligt at 
tilkøbe kasserer-posten udefra, i håb om, at dette kan 
hindre de hyppige udskiftninger på denne post. 
Der har de seneste 10 år været 6 forskelligere kasserer og 
der er mange udfordringer i udskiftning af kasserer. 
Bestyrelsen ønsker ro på posten. 
 
Et medlem har dog tilbudt sin assistance. Vi vælger 
under alle omstændigheder af afgøre den videre plan ang 
foreningens fremtidig kasserer til efter GF. Det vil medføre  
for meget besvær at skulle skifte nu og evt igen efter GF. 
 
Vi har gennemgået det tilsendte regnskab og budget fra 
kassereren og revisor. Vi har et par tilføjelser, som Merete 
går videre med til kassereren. 
Bestyrelsen ønsker et fast rådighedsbeløbet på 30.000 kr 
årligt til udbedring og vedligeholdelse af vores dræn. Dog 
skal der i år yderligere budgetteres med 20.000 til 
inspektion og undersøgelse mhp sæsonens videre 
drænarbejde.  
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3) Kommende GF Vi gennemgår udkast til dagsorden samt formandens 
udkast til årets beretning. 
 
Bestyrelsen har drøftet egne forslag til fremlæggelse på 
GF. 
 

4) Henvendelser fra 
medlemmer. Herunder 
forslag og klager  
 

Der arbejdes videre med sager omkring nabostøj. 
 

5) Igangværende 
opgaver: 
 

a) Lågerne 
 

 
b) Beskæring af pil 

og store træer til 
fare for dræn 
 

c) Udskiftning af 
vandhaner 

 
 

 
 

 
- Peer kontakter en anden smed, da den første smed ikke 

er vendt tilbage. 
 

- Fældningen på foreningens regning kører efter planen. 
 
 
 
- Alle vandhaner skal skiftet. Der er budgetteret med 

30.000 kr til udskiftning af alle vandhaner.  
 

Næste møde: Tirsdag d. 7/2 kl 18 
 

 


