
GRUNDEJERFORENINGEN SØNDRE HANSSTED 10 august 
2021 

 

1                                                                                                      Peter Bagger Nielsen 

Bestyrelsesmøde d. 10-08-2021 på Teams. 

Dagsorden:   

1) Kommende generalforsamling ( måske d. 7 september) (Hvem gør hvad?) 
2) Vejprojektet 
3) Vedtægterne 
4) Bestyrelsens sammensætning og arbejdsområder. 
5) Evt. 

 
Ad 1) Man vedtog at indkalde til generalforsamling Tirsdag d. 7 september kl. 19 på Hansted skole 
på lærerværelset. Carsten vil spørge Inspektøren om tilladelse til at bruge lokalet. 
Man vedtog følgende Dagsorden: 
 

1.  Valg af dirigent og mødesekretær 
2. Protocol for GF d. 25 august 2020 
3.  Beretning. 
4.  Regnskab og budget 
5.  Kontingent.  
6.  Vejprojekt – Tilladelse til at igangsætte. 
7.  Valg:   

a) Kasserer Jan Treu 
b) Best. Medl. Peter Bagger Nielsen 
c) Best. Medl Charlotte Pedersen 
d) Best. Supp. Jesper Stahl Hein 
e) Best. Supp. Thomas Bergmann Krogh 
f) Revisor Jannik Roos Jecobsen 
g) Revisor supp.  Vakant 
h) Et medl. til at tegne foreningen: Peter Bagger Nielsen 

8.      Evt. 
Ib ville printe og udsende til de medlemmer, hvor vi ikke har mail-adresse. Han ville koordinere 
med Steffen medfølgende bilag ( formandsberetning- regnskab- budget) så de også kom med. Så vil 
Steffen sørge for at materialet blev rundsendt til de medlemmer der har mail. 
Materialet vil blive færdigt til udsendelse den 20. august. (Fristen er 8 dage før) 
 
På dagen vil Ib sørge for øl og vand.  
Vi mangler at finde en af os der vil afhente nøglen på skolens kontor og stå for aflevering bagefter!! 
 
Vi vedtog at foreslå kontingent og vejbidrag uændret. 
 
Ad 2. Steffen mente at materialet om vejprojektet på hjemmesiden var up-to-date, så folk kunne 
referere dertil. Vi skulle undersøge om vores bestyrelses ansvarsforsikring dækker, eller om vi 
skulle tegne en projektforsikring. 
 
Ad 3. Vi vedtog ikke til denne GF at søge vedtaget ændringer i vedtægterne, men udsætte dem til 
en senere lejlighed. 
 
Ad. 4. Man talte om Steffen frustration over den tidvise manglende respons på ting han 
fremsender. Bestyrelsens medlemmer vedtog at stramme op på reaktionstiden, og forsøge at 
fordele arbejdsopgaver lidt bedre imellem sig. 


