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Beslutningsreferat af bestyrelsesmøde afholdt 03.09.19 

hos Kevin Nielsen, Tilburg alle 6. 

 

Dagsorden: 

A. Gennemgang af referatet fra sidste møde 

B. Orientering fra formanden og emner til beslutning. 

C. Gennemgang af emner fra erindringsliste 

D. Orientering fra kassereren 

E. Orientering fra tilsynsførende 

F. Evt. orientering fra ad hoc udvalg 

G. Eventuelt 

H. Næste bestyrelsesmøde 

I. Godkendelse af protokol 

------- o ------- 

 

Deltagere: Allan Christensen, Kevin Nielsen, Jens Chr. Andersen,  

Afbud fra: Erling Hansen og Ole Dalsgaard. 

 

punkt A. 

 Referatet fra sidste møde blev gennemgået og godkendt. 

Ad punkt B.  

Formanden informerede og fremviser, pjecen som skal informere om de muligheder man har med STOFA. 

Pjecen skal omdeles til medlemmer samt andre i området syd fra Ugandavej. 



Formanden vil undersøge med STOFA om de vil finansiere fremstillingen af pjecen.                          

Formanden arbejder videre med projektet. 

 

Ad punkt C. 

 Jens informererede omkring udfordringerne ved TDC fiberprojekt i Nøragersminde Grundejerforening.                                      

De første 62 grundejere har fået lagt rør fra vejen og ind til deres hus. Efter en kontrol af nedgravningerne 

har TDC konstateret at entreprenør firmaet der graver på vejende af TDC ikke har lagt rørene dybt nok, 

hvilket resultere i at det skal laves om. TDC har i mellemtiden fyret gravefirmaet og projektet er sat i bero 

indtil et nyt firma overtager. 

Ad punkt D.  

Kassereren informerede om at der er dalende indtægter i foreningen og at regnskabet vil blive nedjusteret 

og tilpasset til næste regnskabs år. 

Ad punkt E.  

Tilsynsførende havde meldt afbud men givet formanden besked om at han ikke har haft nogle 

henvendelser. Jens informerede om at i Nøragersminde grundejerforening havde TDC i forbindelse med 

nedlægningen af fiber, gravet STOFA kablet over 2 steder. TDC skulle have udbedret fejlen.  

Ad punkt F. 

 Der var ikke noget fra udvalg. 

Ad punkt G.  

Der var ingen emner til eventuelt. 

Ad punkt H.  

Næste bestyrelsesmøde bliver D.29/10 kl. 19 stedet ikke fastlagt endnu. 

Ad punkt I.  

Referatet blev godkendt. 
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