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Bestyrelsmøde på Teams. 

Tilstede var: Ib Vilhelmsen, Jan Treu, Carsten Deleuran, Charlotte Pedersen, Peter Bagger Nielsen, Steffen 

Bøgevig og Charlotte Bønni. 

Dagsorden: 

1.  Overdragelse af resterende ting fra ”gammel” til ny formand. 

2. Håndtering af Pass Word 

3. Hjemmesiden 

4. Hvad gør vi med ejerskabet af Sdr-Hanssted.dk domænet, i fremtiden? 

5. Foreløbigt budget/regnskab og hvad brugte vi pengene (243.035,39) til i 2021 

6. SPIVI og vejprojektet 

7. Evt 

 

Ib bød velkommen, og Peter ville lave referat. 

Referatet fra seneste bestyrelsmøde blev vedtaget. 

1) Ib var kommet på CVR nummeret. Han var også kommet som underskriftberettiget på Nordea, men 

manglede AL. Jan sagde, at der havde været et problem med mail, der var havnet i hans gamle 

mailadresse, men at det nu var opklaret, så Ib ville en at de første dage også blive tilsluttet den 

anden bank.                                                                                                                                                     

Steffen kunne overdrage foreningens computer når som helst, så han og Ib ville lave en aftale. 

Carsten spurgte til en evt. ny hjemmeside, og Charlotte forklarede hvad vi havde drøftede ved 

sidste bestyrelsmøde, at firmaet Aveo kunne lave os en hjemmeside inklusive en passwordside for 

ca. 10.000 kr. Man kunne også få en supportordning for 250 kr./md. Carsten var mest indstillet på, 

at vi lavede en ny hjemmeside, som var mere enkel evt. med hjælp til at vedligeholde den, og så 

flyttede alle de informationer der er på den gamle side til den nye. Steffen fremhævede, at en stor 

del af foreningens arkiv lå som PDF filer på den nuværende hjemmeside, så hvis de ikke bliver 

flyttet, så går de tabt. Han har, efter aftale med resten af bestyrelsen, skrottet papirdelen af 

arkivet. Steffen mente, at man skulle være opmærksom på, at hvis vi flytter vores Hosting, at de 

kan håndtere foreningsmails, så f.x. besked til formanden går til den til enhver tid siddende 

formand. Jan foreslog at Charlotte skulle undersøge de sidste ting, og så komme med et konkret 

pålæg til bestyrelsen, som så kan tage stilling.                                                                                                       

Carsten havde henvendt sig til administrator på facebooksiden Søndre- Hanssted.dk og spurgt om 

han kunne blive medadministrator, og det var han så blevet. Det skulle ikke være et officielt talerør 

for bestyrelsen, men mest fungere som socialt medie for interesserede medlemmer. Han mente 

dog, at der skulle være et link fra vor nye hjemmeside. 

2) Håndtering af Password. Alle Password og mailadresser ligger på foreningens computer, og følger 

derfor med ved overdragelsen. De ligger i en Database. 

3) Både den nuværende hjemmesides hosting og håndteringen af hjemmesiden ligger under Peters 

navn hos henholdsvis: .DK hostmaster og One Com. Det aftaltes at i forbindelsen med en ny 

hjemmeside, så ville det være praktisk at de begge blev overført til foreningen. Peter vil sørge for, 



GRUNDEJERFORENINGEN SØNDRE HANSSTED 
11 januar 

2022 

 

2                                                                                                      Peter Bagger Nielsen 

at begge steder bliver overdraget til foreningen, men det var måske en god ide før nogen flytning, 

at få lavet en back up af alle de data der nu ligger på hjemmesiden. 

4) Se ovenfor. 

5) Jan har fremsendt et udkast til regnskab for 2021 og sammenholdt med 2021 budgettet. Det var 

præget af at vi endnu ikke var kommet i gang med vejprojektet, og at vedligeholdelsen af vejene 

har for en stor dels vedkommende var foretaget af den afgående formand for små penge. Jan 

havde flyttet en del penge fra Nordea til AL så de to konti nu er næsten lige store. Jan mente 

bestemt, at vi skulle lave en regulering i kontingent og vejbidrag fordi den nuværende inflation 

ellers vil udhule vor formue. Man kan jo også forvente at både arbejdslønninger og materiale til 

vores vejprojekt vil stige ganske meget. Så i budgettet for 2023 skal vi nok foreslå en stigning på 

måske 5%. Det er ikke reguleret siden 2016, hvor der var en stigning på 2 %. Man vedtog at Jan tog 

regnskabet til revision. 

6)  Carsten spurgte, hvornår vi viste noget om hvor meget vejprojektet ville løbe op i. Det kunne vi jo 

først finde ud af, når projektet havde været i udbud, enten i sin helhed eller som opdelt i f.x.to 

etaper. Der var flere der gerne ville have et udbud ud i foråret, så der evt. kunne laves en 

delmængde af vejene i efteråret. Man enedes om at samle de spørgsmål om de rettelser der kunne 

være på tegningerne, handikapvenlige opkørsler ved vejhjørner, opmåling af rotunderne, og hvad 

der skulle tages hensyn til i forbindelse med skolens renoveringsprojekt, og så rette henvendelse til 

Virenfeldt. Der skulle helst ikke være alt for mange enkeltspørgsmål, da enhver henvendelse, lille 

som stor, bliver faktureret.   Man talte også om hvordan selve arbejdet kunne blive kontrolleret 

under udførelsen og ikke kun efterfølgende. Det var igen en ting der kunne tages op med 

Virenfeldt.  

7) Ib ville lave en mail til medlemmerne og de foretagne ændringer i bestyrelsen.                                   

De foreslåede vedtægtsændringer skal nok med på GF, så de kan blive vedtaget eventuelt med en 

ekstra GF et par uger efter.                                                                                                                       

Charlotte Bønni accepterede at rykke ind som almindeligt bestyrelsmedlem som erstatning for 

Steffen.                                                                                                                                                          

Carsten foreslog at lave et vejudvalg. Ib, Charlotte P. og Peter blev foreslået.                                    

Man vedtog et bestyrelsmøde d. 10. februar 2022 kl. 19 på teams. Carsten sætter op. 

 

Peter Bagger Nielsen / sekertær  

 

  

 

 


