
Referat af BM 20.04 -2021 

1. Nyt fra bestyrelsesmailen 

• En del mail vedr. praktiske spørgsmål omkring faldstammeprojektet. For at der er kontinuitet i 

besvarelser af disse, skal disse fremadrettet sendes til Hanne Rosenqvist på 

mail:Hanne@duevej.dk Der vil også fremadrettet blive henvist hertil på bestyrelsesmailens 

autosvar. 

 

2. Økonomi/budget 

• Hanne fremlagde meget fin og udspecificeret oversigt over de omkostninger, der var bogført 

under de ordinære omkostninger fra 2016 – 2019, hvorfra det fremgik at ca. kr. 300.000/år var 

omkostninger, der var relateret til løbende vedvedligehold og resten var udgifter, relateret til 

forskellige projekter som er ”engangsudgifter”. For at få et bedre overblik over disse 

omkostninger blev bestyrelsen enig om, at det fremadrettet vil være hensigtsmæssigt at ændre 

budgettet og dele posten for ordinær vedligeholdelse op i 2 poster: 

o Ordinær/faste vedligeholdelses omkostninger 

o Ekstraordinær vedligeholdelses omkostninger 

• Forslag til kommende ”projekter” der relaterer sig til den ekstraordinære vedligeholdelsespost 

på budgettet, vil fremgå af bestyrelsens 5 års vedligeholdelsesplan, som sammen med 

budgettet vedtages på generalforsamlingen. 

 

3. Faldstammeprojekt: 

• Projektet startet og forløber efter planen. 

• Praktiske spørgsmål relateret til dette projekt sendes til hanne@duevej.dk, som besvarer 

disse fremadrettet. 

 

4. Kommende generalforsamling (GF) 

• Dato for generalforsamlingen er pga. forsamlingsforbud/antal blevet udsat til den 9. juni 2021 

da vi håbede på at der på det tidspunkt ville være mere ”normale” forhold. 

Forsamlingsforbuddet er dog fortsat kun på max 50 personer, hvilket gør det svært at 

gennemføre en GF. Bestyrelsen har derfor drøftet at rykke den yderligere formentlig til d. 21. 

juni 2021, hvor farsamlingsforbuddet er hævet til det dobbelte. Endelig beslutning træffes på 

næste BM. 

• Vi arbejder videre med beretningen og forberedelserne hertil. 

 

5. Evt. 

• Næste havedag er planlagt til d. 29. maj kl. 13. Bestyrelsen håber at så mange som muligt 

vil støtte op og deltage 

 

Næste bestyrelsesmøde 10.05.2021 kl. 19.00 hos Mary-Ann eller Anne. 

mailto:hanne@duevej.dk

