
Dagsorden til bestyrelsesmødet tirsdag d.24.1.kl.20 – hos Ole 
 
Deltagere: Pernille, Olle, Henrik, Peder og Michael 
 

Punkt Indhold Hvem 

1.Siden sidst Opstart på fællesspisning 24 voksne-10 børn. Husk både at skrive 
på Facebook – og sende mail rundt/eller seddel i postkassen 
Tilmeldinger til Tour de Fennebakken: 
37 deltagere – 5 værtsfamilier – svært at finde værtsfamilier – 
omtales til GF. 
Arrangementsgruppen havde behov for at kontakte flere af de 
tilmeldte for at finde værter nok. Vi håber det går nemmere næste 
år – alternativt kan vi blive nødt til at ændre konditionerne, så man 
tilmelder sig Tour de Fennebakken – og efter tilmeldingen trækkes 
der lod om værtsskaberne – dvs. alle tilmeldte skal som 
udgangspunkt være parate til at være værter. Nu gik det OK i år, og 
aftenen var en stor succes – kan tilføjes i skrivende stund. 
Mød din nabo i efteråret– måtte desværre aflyses 

Mic 
 
 
Peder 

2.Hængepartier Skilte  -  Michael bestiller skiltene 
Vejbump – sættes op når det bliver bedre vejr. 
Veje/belægning – Henriks bekendt kommer og går en tur – en 
aftale i denne eller næste uge. Vigtigt, at vi har et oplæg til 
generalforsamlingen 

Henrik – Mic 
Mic 
 
Henrik-Peder 

3.Glatføre-
bekæmpelse 

Redegørelse for aftaler vedr. snerydning/glatføre. 
 
Vi samarbejder med nabogrundejerforeningen, som bestiller 
snerydning/grusning, når det skønnes nødvendigt. Det har ikke 
været tilfredsstillende nogle gange. Vi ændrer proceduren, så man 
kan sende en SMS til Michael, hvis der trænger til grusning et sted, 
og Michael giver besked til HH om, at grusning skal bestilles. 
Såfremt der er travlhed pga meget glatte veje, er vores veje en 
kategori 3, og vi står lidt længere nede i køen hos entreprenøren. 
 

Mic tager 
kontakt med 
HH 
 
 

4.Ansvar ved 
glatføreuheld 

En beboer har kontaktet bestyrelsen ang. Hvem der har ansvaret 
ved eventuelle uheld på vejene. Jvf. Viborg kommunes Vinter- og 
Renholdelsesregulativ fra 2015 påhviler det grundejeren at rydde 
og glatførebekæmpe på stier og veje. Grundejerforeningen 
bestiller rydning og grusning, og bestyrelsen undersøger, hvem der 
har ansvaret, hvis der sker uheld på P-pladser etc. 
Michael kontakter naboforeningen, samt vores juridiske ekspert 
Lars E. Andersen, og Peder kontakter Kildebakken. 

Ole - Mic 

5.Kalender Generalforsamling torsdag d.13.4. 
Bestyrelsesmøde inden GF: 28.3. hos Michael 
Alle bestyrelsesmedlemmer er parate til at fortsætte – Michael 
ønsker at stoppe som formand til GF 2024 
Containerdatoer 23.-30.3.,15.6.-22.6., 24.8.-31.8., 19.-26.10 
 
Næste fællesspisning – 26.2. 17.30 
 
Arbejdsdag –14.30-17.30  21.5. – afsluttende med fællesspisning 

Mic 
Mic 
 
 
Ole 
 
Jeanette-
Svend, 
Maria,Karen 
Mic – Peder 
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6.Nyt medlem af 
Fælleshusudv. 
/kasserer 

Michael har kontakt til muligt medlem, følger op lige efter 
best.mødet. Henrik er parat til at efterfølge Gudmund som 
kasserer. 

Mic 

7.Økonomi Status og foreløbigt regnskab/budget. 
Regnskabet for 2022 er ved at være færdigt og sendes til revision 
 

Ole 

8.Fælleshus  Status . også vedr. initiativer/aktiviteter: 
 Fleksible udlejninger – nyt forslag om udlejning i weekend med tre 
ugers varsel – 8 timer til 1000 kr. 
Forslag/ideer til arrangementer i Fælleshuset: 
 foredrag, brætspilsaften med oplæg fra Bibliotek 

Henrik- 
 
 
Peder(Tove) 

9.Evt.   

Næste møde 28.3. kl.20 hos Michael 


