
 

 

 

 

Referat bestyrelsesmøde den 9.01.2023 

Dagorden punkt Sagsfremstilling Beslutningsreferat 

1. Henvendelser fra grund-
ejere 

Personlig fremmødte: 
Udlån af lokaler 
 
 
 
 
 
 
Mails: 
Fliseopretning i Skorpionen 
Breve: 
Henvendelser i kontortiden: 

2 grundejere fra Vandmanden 
henvendte sig omkring 
fællesbelysning og fældning af 
træer og buske. De fremsender 
et forslag til 
generalforsamlingen. 
Udlån af lokaler Nytårsaften gik 
meget fint 
Ujævne fliser i Skorpionen 
rettes op. 
Ingen breve 
Flest henvendelser i forhold til 
nye pærer 

2. Fremmødte 
Godkendelse af dagsorden 

 Fremmødte: Alexander, 
Patrick, Marlene og Erik 
Afbud: Peer og Jens 
Dagsorden godkendt. 

3. Opsamling fra sidste 
bestyrelsesmøde 

Mødelokale og depot er nu 
fuldstændig tømte. 

1. etape af projekt oprydning 
gennemført. Nu mangler 
depotet bag kontoret. 

4. Status på igangværende 
opgaver og almindelig drift 

Fællesbelysning: Jens 
overtager fremover kontakten 
til Egedal El og følger op på 
arbejdet 
 
Affald - Status 
 
 
 
Mailadresser - status 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gårdmandsordningen - status 

Jens får fremover alle 
henvendelser vedr. 
fællesbeslysning tilsendt og 
tager herefter kontakt til 
elektriker. 
Stadigvæk ingen henvendelse 
fra Egedal Kommune som nu 
har haft de 14 høringssvar i 2 
måneder. Det hele står stille. 
En liste fra den tidligere 
bestyrelse og en fra Adlex samt 
over 200 mails betyder at vi 
snart kan præsentere en hel 
aktuel liste over grundejere i 
Langekær. Det er vigtigt da 
indkaldelse til 
generalforsamling skal ske via 
mail. 
Søren fra Havetornadoen er 
startet inden jul og forsøger at 
holde orden på de 21 



affaldsøer. 

5. Status på nedsatte arbejds-
grupper 

Sociale arrangementer i 2023. 
Temadrøftelse af følgende: 
1. Fastelavnsfest 
2. Maling af "klubhus" 
3. Affaldsdag 
4. Evt. andre arrangementer 
Hjemmesiden er opdateret i 
forhold til Projekter og 
arbejdsgrupper.  Lige nu har vi  
1. Sociale arrangementer 
2. Opvarmning (i dvale) 
3. Rotter (skal igang igen) 
4. Taggruppen (afsluttet) 
5. Ladestandere (aktiv) 

Vi besluttede at afholde 
fastelavnsfest den 18. februar 
fra 14-16. Patrick og Marlene er 
tovholdere 
Mlaing af klubhus i maj. Erik og 
Jens er tovholdere 
Affaldsdag i uge 12. Patrick og 
Marlene er tovholdere 
Evt. et halloween arrangement 
i oktober. 
 
 
 
Der er lavet et forslag omkring 
dannelsen af el-laug. Dette 
forslag præsenteres for 
arbejdsgruppen i februar. 

6. Status økonomi Adlex har indkaldt 
bilagskontrollanter den 27.3. kl. 
18. i Adlex på Købmagergade i 
Kbh. 

Bestyrelsen er inviteret med til 
dette møde. Leif og Mads som 
er vores billagskontrollanter 
har indvilget. 

7. Evt. PROBO I forhold til PROBO er der brug 
for en præcisering i forhold til 
sidste referat. Bestyrelsens 
opfattelse at det ikke er 
nødvendigt at tilmelde sig 
denne tjeneste, da vi og Adlex 
kan tilbyde de tjenester som 
PROBO tilbyder. 

 


