
Referat af bestyrelsesmøde i H/F Klausdalsbro 27. april 2022 

Til stede: Sanne, Torben, Lotte, Emil, Steen, Peter, Yvette og Laura. 

Afbud: Hassan. 

1. Afsked med afgående. 

2. Kort præsentation af bestyrelsen. 

3. Godkendelse af forretningsorden: 

Ændringer blev tilføjet i forretningsordenen. Revideret udgave udsendes. 

Vi præciserer hermed, at alm. bestyrelsesmedlemmer også kan få 
refunderet udgifter i forbindelse med deres bestyrelsesarbejde. 

Bestyrelseshonorar skal være åbent i regnskabet og skal evnt. forhøjes. 

4. Organisationsplan jf. forretningsordenens §7: 

Sanne: Formand, renovation, forbundets database ( sammen med Lotte 
og evnt. Peter ) Facebook ( sammen med Lotte )  vurderingsudvalget, 
forsikringer, ukrudtsudvalget, kommissorier for udvalgene sammen med 
Peter. 

Torben: Kasserer, forsikringer. 

Yvette: Næstformand, kontakt til husudvalget, alarmansvarlig, kontakt 
til vandmand, kontakt med kloakmand.  

Emil: Udlejning af huset, byggeansvarlig, fællesarbejde. 

Peter: Hjemmesiden (sammen med Lotte ), festudvalg evnt. forbundets 
database (sammen med Sanne og evnt. Lotte). Kommissorier for udvalg 
sammen med Sanne. 

Lotte: Hjemmesiden ( sammen med Peter) , Facebook (sammen med 
Sanne) festudvalg, petanqueudvalg, børneudvalg, opdatering af 
forbundets database( sammen med Lotte og evt. Peter). 

Laura: Sekretær, kontakt til præmiehaver, ingen kontorvagter og 
fællesarbejde. 



Bestyrelsen (også suppleanter): Kontorvagter, fællesarbejde, veje. 

5. Erklæring om tavshedspligt :  

Underskrevet. Sanne sørger også for husudvalget og vurderingudvalget. 

6. Kontorvagter og fællesarbejdsvagter: 

3.5: Sanne og Hassan, 10.5: Sten, 17.5: Yvette, 24.5: Emil, 31.5: Peter. 

Fællesarbejde: 7.5: Lotte og 21.5: Emil. 

7. Evt:  

Nyvang har 2.5 70 års jubilæum.  

Til salg: Have 183 og have 64. 

Præmiehaver: Laura aftaler med Tim om hvilken dag de går rundt, så det 
kan komme på hjemmesiden. Flag i hækken tillader at man går i haven 
selvom de ikke er hjemme. 

Præmiefest med bestyrelsen: 24. september. 

1. maj: Peter holder tale. Yvette taler med husudvalget. 

Der forsvinder grus på pladsen. Torben skriver på Facebook. 

Det besluttes, at Hassan er 1. suppleant.  

Næste møde: 25.5.22 kl. 18.30 


