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Referat - Bestyrelsesmøde Nyrupudlodder 
 
      19-03-2022 
 
 
Der blev den 5. februar afholdt bestyrelsesmøde på Skovsvinget 5. 
Deltagere var: Elisabeth Rosenberg, Lone Jamrath¸ Erik Lauridsen, Werner Lucas, Niels-Jørgen Hansen. 
 

Referent: Niels-Jørgen Hansen 

Dagsorden 

 
1. Referat 

2. Håndtering af foreningens veje 

3. Regnskab  

4. Hjemmeside 

5. Henvendelse fra foreningens medlemmer 

6. Foreningens arbejdsgrupper 

7. Eventuelt  

 

 

1. Referat  

Underskrivelse af referater – tre styk er underskrevet. Der var mindre rettelse. Rettelser er foretaget. 

• Referat fra Bestyrelsesmøde før GF 

• Referat fra Generalforsamling  

• Referat fra Bestyrelsesmødet fra den 4. september 

 

Lone arkivere underskrevet referater fra  GF i det fysiske  arkiv 

 

2. Håndtering af foreningens veje 

Skal der ske en reparation af veje med store huller. Vejudvalget tager en runde og … det besluttes om 

Torben Nielsen skal tage en runde mere indtil vejudvalget er færdige med gennemgang.  

Navneskilt – tværlodden - er opsat med stander og skilt. 

Der var et ønske om ny navne stander ved Skovlodden. Dette skønnes ikke nødvendigt  

 

Udlodden – Gøgetofen – Hjørnegrund Vejgrænse skal oprettes. Skal der sendes brev. Der  

sendes et brev til vejudvalg    
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Det er aftalt at Udlodden udbedres akut – men vejudvalget skal have igangsat deres arbejde om 

metodevalg og prioritering af foreningen veje (se afsnit om udvalg). 

 

 

 

3. Regnskab 
Generelt er regnskabet i overensstemmelse inden for budget. Alle bilag scannet. Det har været forbi revisor  

Mikkel Noah Klausen  og der er ingen bemærkninger 

 

Der var en diskussion om indskyder garanti og bank garanti (CVR nummer ikke omfattet) og ved cyber 

kriminalitet. Dette er taget efterretning og der følges op på dette til næste bestyrelsesmøde 

 

 

4. Foreningens hjemmeside 

Foreningens hjemmeside forventes overdraget den 27.11.2021. Nogle af de ting der skal opdateres er at 

referaterne og kontaktoplysninger på de nye bestyrelsesmedlemmer. Bolden ligger hos Niels-Jørgen. 

 

bestyrelsen@nyrupudlodder.dk 

nyadresse@nyrupudlodder.dk 

ejerskifte@nyrupudlodder.dk 

 

Der er flere ting der ikke er rettet på hjemmesiden og det skal rettes til. Det drejer sig bl.a om : Fibia. Asfalft 

arbejde og general forsamling. 

 

 

5. Henvendelser fra medlemmer 

 

Uglevej: Der har været en henvendelse fra Uglevej om vandproblemer som stammer fra vejen. 

Bestyrelsen har aftalt en besigtigelse og vil efterfølgende diskutere mulige løsningsmuligheder. Vi tager en 

dialog … 

 

Vejudvalget.tager denne med i behandlingen. 

 

Hjørnet af Tværlodden og Uglevej: 

Der er rapporteret om store huller på vejen, som kan være årsag til færdselsuheld på cykle. Bestyrelsen 

foretager besigtigelse af flere omgange . 

Det er vurderet at vejene der ikke adskiller sig specielt fra vejene i øvrigt i området. Bestyrelsen henstiller til 

at man som cyklist afstemmer hastigheden efter forholdene.  

 

Ternevej med vejbidrag:   En beboer fra Ternevej anvender Tværlodden som permanent udgang. Der er et 

behov for afklaring omkring vejbidrag til foreningen. Der er flere muligheder for håndtering, Bestyrelsen 
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foretager besigtigelse søndag den 14/11. 

 

Tinglysning er på plads. Det er blevet til nyt medlem i foreningen.  

 

Bakkenlodden: Rod og tilsyneladende olieudslip på adresse på Bakkenlodden. 
Der overvejes i forbindelse med besigtigelse om der kan tages billeder og bede kommunen om assistance i 
denne sag.  
 
7/12 rykket fra kommunen  
9/12 besigtigelse – afventer svar  
Orientering til beboer  
 
 
Gøgetoften:  Diskussion om overtrædelse af vedtægter - Hegn  

 

Uglevej: Hegn Diskussion om overtrædelse af vedtægter - Hegn  

 

 

6. Foreningens udvalg 
Der er etableret tre udvalg. Der har ikke være aktivitet i nogle af disse udvalg endnu. De forventes først at 

blive igangsat i det nye år. 

 

Vejudvalg: Består af Lisbeth, Werner og Niels-Jørgen 

Vejudvalget skal komme med forslag til prioriteringen af foreningens veje herunder se om de eksisterende 

metoder kan gøres bedre. Niels-Jørgen Indkalder. 

 

 

Drænudvalg: Werner, Erik  og Lisbeth 

Drænudvalget skal se på de forskellige problematikker om dræn herunder vurderer om der skal ske 

ændringer af de private dræn, som foreningen er med til at vedligeholde. Werner indkalder. 

 

Vedtægter:  Lone og Niels-Jørgen 

Vedtægtsudvalget skal se på at få opdateret foreningens vedtægter, så de er tidssvarende og opdateret. 

Niels-Jørgen indkalder.  
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7. Eventuelt 

 
Fastsættelse af generel forsamling – til den 28 maj. Sidste tilmeldingsfrist den 23. maj. 

 

Lone Jamrath meddelte at hun udtræder af bestyrelsen efter næste år generalforsamling. Dette er efter en 

stor indsats og efter otte år som kassér. Bestyrelsen bør allerede nu overveje hvorledes administration og 

bogholderi fremadrettet kan håndteres.  Det noteres at der mindst er følgende opgaver som ligger hos 

kasseren: 

 

1) Bogføring og behandling af bilag 

2) Betaling af regning, administration af bankkonti, bankkontakt  

3) Administration nye medlemmer, information 

4) Kontingenter og rykkere 

5) Budget 

6) Regnskabsopstilling 

7) Vedtægter og regelhåndtering 

8) Forberedelse til generalforsamling 

9)) Kontakt til ejendomsmæglere. servitutter, udførelse 

10) GDPR-forordningen - medlemskartoteket  

 

Hegn er blevet diskuteret. Der flere steder der er opsat hegn som er en overtrædelse af foreningens 

vedtægter. Bestyrelsen overvejer hvorledes at foreningens vedtægter skal håndhæves herunder de mulige 

økonomiske konsekvenser af dette.  

 

Referat – til supplanter – god my praksis.  

 

 

Næste møde I Bestyrelsen er den 19/3. Kl 10:00 

 

 
 

Elisabeth Rosenberg,    Lone Jamrath¸  
  

         Erik Lauridsen,  
 
Werner Lucas,    Niels-Jørgen Hansen. 
 


