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1. Kassererproblem?  

 

2. Siden sidst 

 

3. Båltaler til Skt. Hans?  

 

4. Gæster/oplægsholdere til generalforsamling  

 

5. Ny affaldssortering – hvem ved noget? (er der mon noget nyt??) 

 

6. Arrangement ”Nabohjælp” 

 

7. Strandrensningsdag?? 

 

8. Eventuelt 

 

9. Næste møde  
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1.  Kassererproblem 

Formanden oplyste, at Arne Bæksted havde meddelt, at han gerne ville gøre regnskabet 

for 2013 færdig, og i øvrigt ville hjælpe fremover. 

Gitte udsender opdateret Nyhedsbrev med navn på den nye kasserer – og kontakter 

Revisor Niels Stegemejer og Knud Benkjær (foreningscentralen) 

Arne har gennemgået regnskabet for bogprojektet, Hvidbjergbøgerne.  Han vil snarest 

opgøre foreningens regnskab for 2013. Derudover har han lavet en gebyrliste for vores 

konti i Den Danske Bank, og han anbefaler at disse konti fortsætter uændret. 

Grundejerforeningen deles om udgiften på ca. kr. 4.000,- for at afslutte bogprojektet. 

Derefter fordeles bøgerne ligeligt mellem de 2 foreninger. (Det skal aftales, at de 

resterende bøger skal sælges til ”normal” pris) 

Der trykkes nye ”flyers”, der opdateres så Hennings navn ikke længere fremgår. 

Nye bestyrelseslister opsættes i kasserne (Vivi) og lægges på hjemmesiden (Susanne). 

2. Siden sidst  

Gitte, Knud og Ole har deltaget i møde indkaldt af Vejle Kommune – ender sikkert op 

med et borgermøde indkaldt af kommunen omkring Mikkelsrende.  

Via seneste Nyhedsbrev har Gitte opfordret de enkelte vejlaug og små 

grundejerforeninger til at kontakte Gitte med en kontaktperson, således kommunen får 

kontaktpersoner. 

Gitte opretter en mappe på foreningens Drop Box kaldet ”Klimaplan” 

 

3. Båltaler til Skt. Hans? 

Forslag John Skjerning – Gitte spørger John 

Eigild Mikkelsen? 

Lütchen bestilles til musik til bålet. 

Telt og højtalere bestilt. 

Sange og snobrødsdej. 

 

4. Gæster/oplægsholdere til generalforsamling – 1. juli 2014 – Gårslev Sognegård 
Gert Eg har bekræftet, at han gerne vil tage dirigent posten på bestyrelsens anbefaling. 
Hummelmose kan ikke deltage – Gitte spørger Morten Kristensen 
Søren Peschardt er spurgt, men har endnu ikke svaret. 
 

5. Ny affaldssortering – hvem ved noget? (er der mon noget nyt??) 

Carsten har talt med et tidligere byrådsmedlem – der er oplæg til at der skal sorteres 

med flasker og papir – fortsat grøn og sort affald – men intet er vedtaget. 

 

6. Arrangement ”Nabohjælp” 
Planen er, at vi uddeler foldere til alle i området omkring arrangementet, der er 
planlagt til mandag den 19. maj – kl 19.00 – deltagelse fra Politiet og en låsesmed, der 
vil vise forskellige måder at sikre sit sommerhus på. 
 

7. Strandrensningsdag 
Skal vi have en strandrensningsdag? 
For tiden mener vi ikke, at der er behov for sådan en dag.  

8. Eventuelt 

 Bestyrelsesmailadresser hos hoster? IT-konsulenten oplyser at det kan lade sig 

gøre, og vi arbejder sammen på sagen. 

 

 Hvem er på valg til Grundejerforeningen – Carsten, Knud og Ole – tager en 

periode mere. 
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9. 

 

Næste møde 
10. april kl 17.00 – Hos Carsten - Niels Pedersensvej 12 
 

 

 


