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Kl. 19.00 i Nr. 39 hos Morten Dalgaard

Agenda
1. Godkendelse af dagsorden og referat

- Fremsendes af Kenneth

Godkendt

2. Opsamling på tidligere punkter

- Skanlux byggeriet

Vi holder øje med byggeriet herunder næste etape og at der skal være
markering af stillads mod cykelstien, når det er mørkt. Midt oktober følges op og Skanlux
kontaktes hvis der ikke er oplyst på stilladserne til den tid.

- Manglende skraldespande i området herunder langt åen

Erling har snakket med Gitte. Intet nyt om hvornår. Der sættes møde op
mellem Erling og den nye ansvarlige for de grønne arealer herunder klipning. Vi forventer at
kunne få en afklaring efter denne snak.

- Vejfest og tilskud

Der er ikke kommet nogen forespørgsler på at benytte tilskuddet, men der er
fortsat et stående tilbud og opbakning hvis nogen ønsker at være tovholdere på en fest.

3. Vedtægtsændring - status

Forslag til formulering af vedtægtsbestemmelse:

”§ 5.4 Digital generalforsamling.

Bestyrelsen kan beslutte, at der udelukkende afholdes en digital generalforsamling.

Stk. 2. Beslutningen efter stk. 1 kan alene træffes, såfremt en fysisk
generalforsamling ikke kan afholdes som følge af force majeure, herunder ved
myndighedspåbud.



Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier,
der skal anvendes i forbindelse med den digitale generalforsamling efter stk. 1.
Bestyrelsen skal ved en digital generalforsamling sikre, at generalforsamlingen
afvikles på betryggende vis, herunder at vedtægternes øvrige bestemmelser om
generalforsamlingens afvikling iagttages. Det anvendte system skal være indrettet
på en sådan måde, at der sikres betryggende deltagelse og afvikling under
hensyntagen til medlemmernes ret til at ytre sig og stemme på generalforsamlingen.

Stk. 4. Bestyrelsen skal gøre foreningens medlemmer bekendt med, at der afholdes
en digital generalforsamling i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.

Stk. 5. Bestyrelsen skal oplyse foreningens medlemmer om, hvordan digitale
systemer skal anvendes i forbindelse med generalforsamlingen. Foreningens
medlemmer skal ligeledes oplyses om, hvordan de tilmelder sig den digitale
generalforsamling, og hvordan de kan finde oplysninger om fremgangsmåden ved
generalforsamlingen.

Stk. 6. Det digitale system skal på pålidelig måde kunne fastslå, hvem der deltager i
generalforsamlingen, således der undgås uvedkommendes deltagelse. Systemet
skal ligeledes sikre muligheden for afstemning.”

---

Formulering godkendt og indsættes som punkt 5.4 i forbindelse med ordinær
generalforsamling - de øvrige punkter af nuværende vedtægter skubbes til punkt 5.5 og
derefter. Morten indsender opdateret vedtægter til kommunen.

4. Skiltning langs åen

Morten har taget kontakt til afdeling for forebyggelse hos Politiet, og vil tage en gåtur med
Kent langs åen med henblik på at fastsætte muligheder og behov for skiltning.

Det bliver muligvis mere aktuelt i forbindelse med udbygningen af området og dermed mere
trafik.

5. Skraldespande langs åen

Allerede drøftet

6. Økonomi

Dags dato: kr. 37.055,10



7. Eventuelt

OK


