
Referat fra grundejerforeningsmøde den 06. juni 2011  

 

Fremmødt: Gert – Keld – Henrik (Børge) – Britta – Peter – Anette – Margit 

 

Dagsorden: 

1. Velkommen 

2. Konstituering 

3. Sankt Hans 

4. Antenne hus/gyngestativ 

5. Aktiviteter 

6. EVT. 

 

 

1. Britta byder velkommen til Anette som suppleant i bestyrelsen.  

 

2. Bestyrelsen konstituerede sig som foregående år 

 Formand – Britta 

 Næstformand – Keld 

 Kasserer – Gert 

 Sekretær – Margit 

 Bestyrelses medl. – Henrik (Børge) 

 Suppleanter – Peter og Anette 

 

3. Der vil blive afholdt Sankt Hans fest for børn og barnlige sjæle fra kl. 15.00 til 18.00. 

 KL 18.00 kan alle komme med deres TA´SELV MAD og grille på opsatte grille ved Bål huset. 

Bålet tændes kl. 20.00 hvor der serveres en øl eller vand. 

 

4. Der vil være arbejdsaften den 21-06 kl. 18.30 ved Antennehuset – Huset skal males og 

repareres for musehuller og dør der hænger m.m. Gyngestativet skal gerne sættes op. 

Hvis der er et par stykker som gerne vil hjælpe med dette - så kom frisk kl. 18.30. 

 

5. Aktiviteter den kommende tid: 

 Den 21-06-2011 - Antenne hus males og gyngestativ laves. 

 Den 23-06-2011 – Sankt Hans fest 

 Den 19-08-2011 – Mødes vi ved Bål huset og bager pandekager og finder 

flagermus og andre sjove ting. 

 Den 24-10-2011 – Næste bestyrelses møde kl. 19.00 ved Margit 

 Den 27-11-2011 – Tændes juletræet kl. 16.00 



 Jan – Feb. 2012 – Vinter aften med foredrag ved museumsdirektør Hans 

Munk Pedersen. 

 Den 23-06-2012 – Der planlægges sommerfest med spisning. 

 

 

6. Der ansøges om sne skærme på Haldbjergvej – Gert tager kontakt til Park og vej. 

Der indkøbes to Pavilloner med sider, som kan bruges på legepladsen ved forskellige 

arrangementer. 

Indkøb af et par pumpekander til kaffe og en stor dunk til vand. 

 

 


