
Referat fra Bestyrelsesmøde lørdag den 29. juni 2019 

Deltagere: Henriette, Jørn, Mona, Jørgen, Gert 

Afbud: Michael 

 

______________________________________________________________________________ 
  Webadresse: www.pgf.dk 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 11. maj 2019 

• Kvas: Torilisvej 4, vi sender brev/mail til ejer / HeMi 

• Veje: Afprøvning af ny støvbinder, Dustex. Det må konstateres at 
produkter ikke er bedre, vi fortsætter med oprindeligt anvendt 

støvbinder, som også er billigere 
• Trifoliumvej 1: Vedligehold af rabat, Michael tager en snak med ejer 

 

Glemt i sidste referat om Generalforsamling:  

    Jørn & Michael står for udarbejdelse og check af GF indkaldelse.  

➢ Michael står for udsendelse 
➢ Gert sørger for at lægge det på hjemmesiden 

➢ Mona sørger for at hænge indkaldelsen op i info-skabet 

• Vejene i perfekt stand. Der skal mere støvbinder på, er bestilt 

(15.000 kr). Der kommer støvbinder på alle gennemgående veje. 

2. Regnskab – Budget til Generalforsamling 

• Flot regnskab. 2 medlemmer i restance.  

• Årsregnskabet sendes ud sammen med indkaldelse til 

Generalforsamlingen og indkommet forslag/Michael. 

3. Indkomne forslag 

• Forslag fra Jørgen B.: Hvis ikke rabatterne er vedligeholdt iht. 
vedtægterne opkræves 500 kr. pr. ejendom. Konklusion på forslag: 

Forslaget droppes, i stedet identificerer Jørgen de 5 værste tilfælde, 
som vil modtage brev. Brevet vil indeholde info iht. vedtægterne, at 

klipning af rabat samt beskæring af træer udføres på ejers regning, 
hvis ikke det er udført indenfor 14 dage. Henriette sender 

breve/mails ud. 

• Forslag om Bytte Bogskab placeret ved vores udhængsskab: Michael 

har kikket og mener ikke der er plads. Gert og Jørgen checker. 

4. Beretning 

• Michael sender beretningen til Bestyrelsen til gennemgang senest 

10. Juli, respons til Michael senest 15. Juli. 
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5. Bestyrelsen på valg – Evt. nye bestyrelsesmedlemmer  

• På valg er: Jørn Boesen, Gert Gulløv, Hans Erik Trolle, Henriette 
Mikkelsen. Gert snakker med Trolle om evt. genvalg, da han ikke var 

til stede. Jørn, Gert og Henriette modtager genvalg. 
• Suppleanter: Pernille Heegaard modtager genvalg. Jesper Stoltenberg 

modtager genvalg (har dog sat huset til salg), derfor søges ekstra 

suppleant.  

6. Medlemsliste 

• Kun ca. halvdelen af medlemmerne i PGF har opgivet e-mailadresse, 
vi forsøger igen ved generalforsamlingen at opfordre medlemmerne 

til at opdatere data på hjemmesiden 

 

7. Udsendelse af indkaldelse og andet 

• Michael udsender indkaldelse til Generalforsamling sammen med 

årsregnskab og indkommet forslag (Bogskab) 

8. Generalforsamling 

• Dagsorden gennemgået og kommenteret 

9. Eventuelt 

• Sommerbussen hedder 743, link til køreplan er lagt ind på 
hjemmesiden. 

Info er også lagt ud på Facebook 

Info vedr. busserne sættes op på Info-tavlen / Mona 

 

 

Næst Møde: Generalforsamling 10. aug. 2019 hos Oldfruen 


