
Referat af bestyrelsesmøde møde i H/F Klausdalsbro d. 24.2.22. 

 

Til stede: Sanne, Torben, Peter, Anette, Emil, Jørgen, Lotte, Laura. 

Afbud: Yvette. 

1. Godkendelse af referat: 
 Godkendt. 

2. Nyt fra kassereren:  

Regnskab er nu færdigt og klar til revisorerne. På grund af fejlkontering, er 

overskuddet betydeligt mindre end forventet ved sidste møde. Årets resultat 
er kr. 155.754,-.  

Budgettet for 2022 blev fremlagt til godkendelse. Vi blev enige om, at vi 
sletter alle hensættelse på forslaget, bortset fra til vej og kloak. Vi vil fortsat 

gerne bruge penge på vores jubilæum 2024, men vores formue er rigeligt 
stor til at yderligere hensættelser er unødvendigt. Forslag til buget blev ellers 

vedtaget efter diverse afklaringsspørgsmål. 

Det var en fejl fra kommunen, at sende opkrævning på ejendomsskat.  

Vi vil stige 122.526,- i renovation i  2022. 
I uge 11 får vi grøntcontainer på pladsen. Den bliver tømt 3 gange om ugen. 

Der er bestilt poser til madaffald. 
3. Nyt fra formanden: 

Haver solgt: 212 
Haver til salg: 211, 184 

Haver til vurdering: 183                               
Gøglervognen er aftalt flyttet før sæsonen.  Der mangler både strøm og 

vand i marketenderiet. Sanne har løbende kontakt med diverse håndværkere. 

Vurderingsudvalget: Vi beslutter, at vurderingsfolkene skal på uddannelse 

hvert andet år. Det vil sige efter nyvalg. De skal deltage i erfamøderne. 
Alkoholbevilling: Der er jf. vores oplysninger ikke behov for alkoholbevilling 

til Huset. Heller ikke lejlighedsvis feks. Ved sommerfest. 
4. Nyt fra Huset: 

Fastelavnsfesten er aflyst på grund af for få tilmeldte. 
Spillemyndighederne har aftalt ”uanmeldt besøg” med Torben. 

5. Nyt fra festudvalget: 

Har haft møde og har allerede en foreløbig plan for fredag og lørdag. Det 

omfatter blandt andet besøg af Cirkus panik eller Cirkus big. Der er også sikret 
musik v/ Lars Grand. Vi var enige om, at der også skal være noget om 
søndagen. 



Budgettet kan gå op til 30.000,-. 
Vi ser på festen igen efter generalforsamlingen hvor endeligt festudvalg er 

valgt. 
6. Indkomne forslag til generalforsamlingen: 

Bestyrelsen fremsætter ændringsforslag til have 130s forslag.  
Forslag til ændring af godkendt byggeri fra have 96: tages op på næste møde. 

Lotte og Sannes forslag er ok. 
7. Facebook: 

Enighed om at vi sender en mail rundt til godkendelse i bestyrelsen før vi 
svarer. 

8. Sæsonplan og fællesarbejde: 
 Lotte sørger for fællesarbejdsliste, Sanne for sæsonplanen 

9. Hjemmesiden: Referater eller nyt fra bestyrelsen: 
Vi sætter referaterne på hjemmesiden og i udhængsskabet. 

 
10. Evt. 

Peter har undersøgt gruppetur til Gammelgård. De kan tilbyde et let 

traktement til kr. 95,-. Fremvisningen koster kr. 995.  
Torben har haft kontakt med have 151 grundet stormskade. 

Vi skal have kigget på generalforsamlingsindkaldelsen mht. udvalgene. 
Næste møde: 30/3 kl. 18. 

 
 

 
 

Sanne Boel                           Torben Villestoft                         Emil Tribler 
 

 
 

 
Laura Lauritsen                    LiseLotte Christensen               Jørgen Hansen                

 

 

 

Peter Raben                           Yvette Schou-Lundqvist         Anette Koch 


