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Referat - Bestyrelsesmøde Nyrupudlodder 
 
      06-01-2022 
 
 
Der blev den 6/11 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 blev udskudt til næste fysiske møde. Der udestår følgende referater. 

• Referat fra Bestyrelsesmøde før GF 

• Referat fra Generalforsamling  

• Referat fra Bestyrelsesmødet fra den 4. september 

 

 

 

2. Håndtering af foreningens veje 

 

Dele af bestyrelse har været på besøg for at se vognmand Torben Nielsen Nielsens redskaber. Det gav et 

fint indtryk af mulighederne.  

Praksis er at der køres igennem tre gange med denne maskiner. Det foretages også stampning. På trods af 

det opstår der huller de samme steder.  

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). 

Det blev diskuteret hvor grænsen til foreningens veje til Fuglebakken er placeret og hvem der betaler 

denne del. Dette var uklart og skal undersøges til næste bestyrelsesmøde.  
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3. Regnskab 
Generelt er regnskabet i overensstemmelse med eller inden for budget. Særlige bemærkninger er: 

 

Støddæmpende foranstaltninger er skilt ud. I budgettet. Lone har analyseret og det viser sig ved 

gennemgang af fakturaer at der bruges ca. 10.000, - på dette. Dette er nu en separat post, så budgettet er 

korrigeret, så 65.000 er sat af til vejvedligehold og 10.000,-  er sat af til støvdæmpende foranstaltninger. 

 

Der blev spurgt ind til om det er nødvendigt med en licens til officepakken. Dette var ikke tilfældet. 

Der kommer udgift på vejskilt ca. 6.000. 

 

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. 

 

 

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. 

 

Maisebaken:  Der har været et ønske fra beboere fra Maisenbakken om et skilt med ”Blind vej”. Dette er 

taget af notum. Men da der mangler andre ordinære vejskilte prioriteres dette ikke i første omgang. 

 

Hjørnet af Tværlodden og Uglevej: 

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

foretager besigtigelse.  

 

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 

foretager besigtigelse søndag den 14/11. 

 

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.  
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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 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.  

 

7. Eventuelt 
Mailkorrespondance – husk at holde tråden, når der igangsættes en maildialog.  

Godtgørelse og honorer – beløb fås efter skatteministeriets cirkuleret. Det er tale om en godtgørelse og 

ikke et honorar. 

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.  

 

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.  

Det blev aftalt at bestyrelsesreferatet skulle omfatte besigtigelsen på Ternevej mv. Ternevej blev besigtiget 

fra både Ternevej og Tværlodden. Beboeren kan være medlem af foreningen – men indgangsmetrikken skal 

bringes i orden. Besigtigelsen som skulle omfatte andre forhold – men blev afbrudt grundet sygdom. 


