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G/F  STRANDGÅRDEN  ENØ 

 

Referat til bestyrelsesmøde den 2. maj 2020 kl. 10 hos Kim Larsen. 
 

Tilstede: Lene Riisgaard, Carsten Madsen Storgaard, Connie Lousø, Karl 
Aage Nielsen, Kim Larsen, og Jens B. Hansen 

Fraværende: Ingen. 
 

1.  Godkendelse af referat fra sidste møde 
 Godkendt. 

 
2.  Orientering fra formanden  

 Lene vil gerne medvirke ved fremtidige opgaver vedr. grønne områder.  
 

3.  Orientering fra kassereren  
Perioderegnskab pr. 27.4.2020 blev udleveret og gennemgået.  

 
4.  Orientering fra Park og Vej 

Det har stadig ikke været muligt at indkalde til arbejdsweekends grundet 
forsamlingsforbuddet. Til delvis erstatning herfor rundsendes snarest en 

liste over arbejdsopgaver som udbydes til medlemmernes som derved for 
mulighed for at tilbyde at løse opgaverne.  

Grønt udvalg kommer med forslag til fældning af træer og buske samt 

fjernelse af stubbe på fællesområderne, herunder forslag om eventuelle 
genbeplantninger. Der er bestilt reparatør til slaghullet på Strandagervej. 

 
5.  Brolaug 

Det har ikke været muligt at fastsætte et tidspunkt for udlægning af 
broen, og spørgsmålet er om opgaven kan løses af frivillig arbejdskraft 

under hensyn til de gældende corona-retningslinier. Det er sandsynligt at 
broen ikke når at blive udlagt i år. 

 
6.  Vejbommen mellem Strandgårdsvej og Strandagervej  

Bommen har efterhånden været åben godt et års tid, og effekten heraf     
blev drøftet. Der var enighed om at bommen fortsat holdes åben, og at 

der påsættes reflexbånd på den fritstående metalstolpe. 
 

7.  Vedtægtsændringer 

Der er tidligere udsendt et forslag til vedtægtsændringer. Ændringerne 
blev drøftet, og det blev foretaget nogle ændringer. Der var herefter 

enighed om at forelægge ændringsforslaget til generalforsamlingen. 
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8. Forestående generalforsamling 
 Der var enighed om at fastholde det fastsatte tidspunkt som er den 20.    

  juni kl. 10. 
    

9. Lukket punkt 
 

10. Fastsættelse af næste møde 
      Umiddelbart efter generalforsamlingen. 

 

11. Eventuelt            
Materiel til udlåning skal optages på hjemmeside under punktet ”Praktisk    

info”.  


