
Referat fra Bestyrelsesmøde den 11. oktober 2010  

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

Fraværende: Peter. 

 

Dagsorden: 

  

1. Evaluering/afslutning på projekt legeplads 

2. Opsætning af vandpost på legepladsen 

3. Julebelysning evt. julearrangement 

4. Opstart af nyt projekt  

5. Antenne huset 

6. Planlægning af fremtidige møder 

7. Køb af pandekage pander 

8. EVT. 

 

1. Regnskabet fra legeplads byggeriet ligger stadig ved revisoren. Når dette er færdigt ved 

denne skal det sendes til fødevaredirektoratet, hvorefter pengene vil blive udbetalt derfra. 

Alle der har fået fondspenge er blevet indkaldt til en sammenkomst den 6. november, hvor 

alle skal fortælle om de forskellige projekter der er lavet rundt omkring. Britta og en mere 

tager til dette møde. 

Der skal laves en lille folder med billeder, som skal sendes ud til alle sponsorer med tak for 

velvillig støtte. 

 

2. Det vil blive meget dyrt at opsætte vandpost ved legepladsen. 

Tilslutningsafgift koster 14.300 kr. + 20.000 kr. til stikledning dertil kommer målerbrønd og 

gravearbejde. Der vil også være udgifter til vand hvert år. 

Derved bliver der ikke opsat en vandpost. 

Gert vil undersøge om vi kan få en el måler op på TDC huset og hvad dette koster. 

   

3. Gert vil søge Kommunen om denne vil give EL til julebelysning ved busstoppestedet. 

Peter skaffer træ og finder ud af hvad lyskæder koster og anskaffer disse. 

Der vil være et julearrangement med gløgg og æbleskiver den 28. november kl. 16.00 hvor 

lyset tændes på træet. 

Indbydelser sendes rundt senere. 
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4. Angående nyt projekt vil vi arbejde hen imod en multibane med kunstgræs. 

Børge vil undersøge om vi kan få sponseret græsset. 

Keld – Britta – Lars – Kim og Finn vil afholde møde om planlægningen og ansøgning om 

midler dertil. 

 

5. Gert undersøger ved Kommunen om der skulle være en kontrakt mellem Kommunen og 

Antenneforeningen, angående oprydning efter ophør eller hvem der står for dette og om 

det er OK for salg. Antenne masten vil derefter blive sat til salg. 

Fredag den 15. oktober kl. 15.00 mødes bestyrelsen ved antenne huset til oprydning og 

maling af huset. 

 

6. Møder efter behov, næste møde ultimo januar 2011. 

 

7. Pandekage pander indhentes der priser på, med henblik på indkøb til foråret. 

 

8. Svend har haft cykelsti projektet oppe i distrikt udvalget, hvorved der nu er lavet en 

prioritering på hvor de fremtidige cykelstier vil blive anlagt og der er Understedvejen ikke 

på. Så indtil videre vil der ikke blive anlagt en cykelsti fra Frederikshavn til Haldbjerg. 

  


