
Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 19. december hos June 
  
Til stede: June, Morten, Kim, Jesper , Stig  
 
Nyt fra Vejlaget 
Medlemmer – intet nyt er tilgået 
Hushandler – ingen ny handler er tilgået 
Rotter m.v. – ingen ny anmeldelser er tilgået 
   
Generalforsamling 2023 
Vi skal have en ny formand – Morten viste sig villig efter en lille salgstale. Ingen yderligere udskiftninger og 
Kim ønsker genvalg 
Vi skal have et nyt bestyrelsesmedlem – Morten kandiderede René Wormark Larsen, Risvangen 28 og 
bemeldte kandidat meldte positivt tilbage på et mobil opkald 
Vi skal have et godt ’eksternt’ oplæg – tidligere rigtig gode forslag om ’bæredygtige haver’ vandt genklang 
og June vil forhøre sig hos Emilie Schmidt, Enigheds Alle 14 
Vi skal have reserveret lokaler – vi er enige om, at Fix har gode lokaler og Jesper vil kontakte dem allerede 
nu ift reservation 
Vi skal have en dato – vi blev enige om mandag d. 27 marts med den 20. marts som alternativ 
Yderligere ift GF 2023 – vi vil bestræbe os på at få uploadede eventuelle forslag på hjemmesiden i rimelig 
tid før generalforsamlingen 
Yderligere ift GF 2023 – vi vil appellere til at eventuelle forslagsstillere selv kommer til GF og præsenterer 
deres forslag; alternativt sender en anden til at præsentere 
  
Status Veje 
Kim og Stig går en evalueringstur med Fibia entreprenører efter endt kabelnedlægning mv. 
Efterfølgende vil vi lave en fotobank med dokumentation af flise kvaliteten for hvert parcel til eventuelle 
fremtidige disputs 
Der indgås forlig med Tryg vedrørende større skade på Risvangen 
Evaluering af vejafspærring ifm vejfest: fest udvalget klarede alting selv. Et eksempel til efterfølgelse. 
  
Status løsøre 
Stolene er helt smadrede – vi skal have nogle ny 
Almindelig opfordring her såvel som ved GF 2023 til at tilbagelever de ting, man har lånt, når man er færdig 
med at bruge dem 
  
Status kloakker 
Rottespærrer udvalget er desværre lagt død – der viste sig for få interesserede 
  
Status økonomi 
June gennemgik bilag og konti – ingen kommentarer  
  
Eventuelt 
June foreslog at tegne en bestyrelsesansvars forsikring til dækning af juridisk erstatningskrav mod 
bestyrelsesmedlemmer ift bestyrelsens aktiviteter hhv manglende aktiviteter. 
Opbakning til forslag. June vil søge yderligere dokumentation og rundsende det, så det bliver et konkret 
forslag til næste bestyrelsesmøde  
  
 


