
 
Referat   nr. 6 

Emne    

Bestyrelsesmøde Drejens Boligby 

Dato for møde Tidspunkt Sted  

Tirsdag  d. 

08.05.2012 

19,00 Askøvænget 34,Drejens   

Referat udarbejdet af Udskrevet 
den 

Carsten Fisker   09.05.12 

Mødedeltagere    

Villy Schultz, Carsten Fisker. Erik Brixen Olesen, Steen Olsen og Kjeld Brink 

Fraværende    

 

Dagsorden    

  

Pkt. Beskrivelse Action 

1 Godkendelse af sidste referat. 

• Referat nr. 5. Godkendt uden bemærkninger, idet referatet dog kun blev underskrevet af ” de 

3 gamle bestyrelses medlemmer ”, som fortsætter efter generalforsamlingen.  

Under dette punkt blev referatet fra generalforsamlingen også drøftet, idet det konstateres at.:  

• Referatet er jf. § 15, stk. 5 udarbejdet og underskrevet af henholdsvis dirigent og formand.  

• Referatet rundsendes  jf. §15, stk. 6. 

• Referatet gøres tilgængeligt på hjemmesiden. 

Alle 

2 Konstituering af bestyrelsen.  

Villy Schultz startede med at byde de 2 nye medlemmer, nemlig Steen Olsen og Kjeld Brink vel-

kommen til bestyrelsen i Drejens Boligby, og så samtidig frem til et godt samarbejde.  

Bestyrelsen har herefter konstitueret sig som flg: 

• Formand – uændret Villy Schultz 

• Ny Næstformand.:  Steen Olsen ( Tidligere Carsten Fisker ) 

• Kasserer.: Carsten Fisker ( tidligere Jesper Cato Bagger ) 

• Sekretær.: Kjeld Brink.  

• Menigt medlem.: Erik Brixen Olesen 

• Som suppleanter.: Søren T. Jensen og Astor Adamm Lyhne.  

Alle  

3 Etablering af ny supplerende bank forbindelse.  

Med baggrund i Pkt. 4 fra seneste bestyrelsesmøde d. 23.04.2012 samt på baggrund af drøftelse på 

generalforsamlingen blev flg. Drøftet. 

• Carsten Fisker havde indhentet tilbud på placering i 3 forskellige PI med henblik på ind-

skud på almindelig ” indskyder konto ” med maksimal rente pt. herunder mulig binding.  

• Der var indhentet tilbud fra henholdsvis Nordea, Danske Bank og Jyske Bank. Alle 3 nævn-

te PI har denne type konti, og med lidt forskellige rentesatser og opsigelsesvarsler mv.  På 

baggrund af indhentede tilbud som blev drøftet, har bestyrelsen enstemmigt besluttet at 

etablere en konto i Jyske Bank til formålet. Konkret er aftalt at der overflyttes et beløb stor 

Kr. 500.000 fra Middelfart Sparekasse. Beløbet placeres på en 3 årig aftale med en rente-

garanti på 2,6% p.a. Det er aftalt at CFIS kontakter Jyske Bank med henblik på konto op-

rettelse, herunder formalia omkring tegningsregler, legitimering etc. således at en konto er 

klar hurtigst muligt.  

• VS og CFIS har dette punkt,  og videre forløb med Jyske Bank aftales 09/10. Maj 2012.  

CFIS aftaler møde med Jyske Bank.  

CFIS 
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• Under samme punkt blev aftalt at VS arrangerer et møde med Middelfart Sparekasse med 

henblik på at få tilrettet formalia i forbindelse med valg af ny kasserer CFIS.   

• Desuden blev ønsket og behovet for netbank i begge PI drøftet. Drøftes direkte af VS og 

CFIS med de respektive PI.  

4 Hvidtjørn – hække / hegn – regelsætning mv.  

• Punktet var på agendaen med baggrund i dialog mv. fra generalforsamlingen.  VS oplyser 

at han har haft forsøgt kontakt til Per Johannesen i Kolding Kommune desangående. Kon-

takt har dog ej været muligt grundet ferie, hvorfor punktet drøftes på næste bestyrelses-

møde når svar foreligger.  

 

VS 

5 Hjemmeside.  

• VS har haft kontakt til Annette Castberg som på generalforsamlingen var indstillet på ad-

hoc, at give lidt hjælp til dette. Annette har dog efterfølgende oplyst at hun helst er fritaget 

af tidsmæssige årsager.  Dette er således accepteret.  

• Bestyrelsen har herefter drøftet forholdet og besluttet, at der vil blive forsøgt etableret en 

ekstern løsning som omfatter.:  

• 1/ Ny hjemmeside og  

• 2/ ” Share point ” lignende setup til lagring af samtlige relevante dokumenter, regnskaber, 

vedtægter, forsikrings bestemmelser mv. som således fremadrettet skal sikre mere struktu-

reret adgang til data, herunder lagring af samme. Dette skal bl.a. medvirke til at nye besty-

relsesmedlemmer hurtige får adgang til såvel historiske  data samt øvrige relevante infor-

mationer.  

• Da punktet er forholdsvis omfattende og tidskrævende, arbejder alle i bestyrelsen indled-

ningsvis videre med henblik på, under de kommende bestyrelsesmøder at drøfte konkrete 

muligheder, ønsker og behov for herefter konkret at beslutte hvorledes vi arbejder videre.  

• Det er besluttet at vi vil forsøge at etablere en løsning på dette i løbet af efteråret 2012. 

 

Alle. 

 

6 Hundeloven.  

Punktet var medtaget som en direkte konsekvens af en ganske omfattende dialog på generalfor-

samlingen, idet det store emne var hvorvidt en hund kan kræves ført i snor eller ej.  

Med baggrund i vores drøftelse, samt med henvisning til ” hundeloven ” LBK nr. 259 af 12.04.2005 

er forholdet omtalt, og bestyrelsen har på grundlag af dette besluttet at.:  

” Bestyrelsen i Drejens Boligby henstiller til, at hunde føres i snor og henviser i den forbindelse til ” 

Bekendtgørelse af lov om Hunde ” LBK nr. 259 af 12.04.2005, § 3. ” 

Emnet vil live lagt ud på hjemmesiden snarest med link til gældende lovgivning, idet vi respekterer 

gældende lovgivning på området på lige fod med hundeejere.  

Rettelse i ” Hvidbog for Drejens Boligby ” vil blive foretaget jf. ovenstående.  

 

Omkring hundeefterladenskaber er bestyrelsen fortsat af den opfattelse, at hundeejeren fjerner 

efterladenskaber og tager dette med hjem, således at dette ikke parkeres i små sorte poser i hegn 

og lignende.  

Emnet betragtes hermed som afsluttet.  

 

Alle 

7 Budgetter fremadrettet.  

Med baggrund i ønske om mere struktureret tilgang til budgetlægning mv. har CFIS påtaget sig 

denne opgave.  

Da budgettet for 2012 er godkendt på generalforsamlingen vil dette ikke blive berørt.  

CFIS 
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Ny budget struktur, herunder mere specifikke grupperinger af omkostninger mv. mulige noter etc. Vil 

blive præsenteret i løbet af Q3, 2012 således at den fremtidige budgettering fra 2013 vil ske på nyt 

grundlag.  

8 Nedklipning af hvidtjørn – hegnet langs sti fra Drejøvænget til Samsøvej.  

Emnet blev drøftet, men beslutning udskydes 2  - 3 uger med baggrund i, at bestyrelsen holder ” 

kommende bestyrelsesmøde igen d. 14.05.2012 kl. 18,00 hvor eneste punkt er rundtur i området, 

herunder besigtigelse af hegn og arealer mv. Efter denne rundtur træffes beslutning, herunder øvri-

ge forhold omkring ” hyppighed ” hvad angår græsslåning mv. ( Pkt. 6 fra bestyrelsesmøde d. 

23.04.2012 ) 

Alle 

9 Sti systemer – nyt område i forbindelse med mulig golfbane ved Drejensvej.  

Med baggrund i dialog fra Generalforsamling samt information fra Kolding Kommune er det beslut-

tet, at der afsendes skrivelse til Kolding Kommune med hensyn til, at Drejens Boligby ønsker at den 

kommende ændring af det nævnte område skal bør omfatte.:  1/ fortsættelse af skovbånd fra Dre-

jens Boligby 2/ oprettelse af stier til gang og cykel som en naturlig del af det nye område.  

VS og CFIS kontakter Kim Holst, Vejrøvænget 3, som ved noget om dette, og som velvilligt har 

stillet sig til rådighed omkring dette.  

Alle 

10. Hundeskov. 

Punktet kommer som et ” løst forslag ”fra generalforsamlingen, og var bragt i spil bl.a. på baggrund 

af ønske om mere aktiv anvendelse af fællesarealer.  

Bestyrelsen har drøftet emnet og besluttet, at vi aktuelt ikke ønsker at arbejde videre med dette, idet 

det vil være forholdsvis omfattende at gennemføre dette, herunder at finansiere de omkostninger 

der er forbundet med indhegning mv. af et passende areal. Emnet betragtes således som afsluttet. 

Alle 

11. Eventuelt.: 

• Næste møde – som rundtur i området – Mandag d. 14.05.2012 kl. 18,00 fra Askøvænget 

34. Schultz A&V inviteres til at deltage for at forklare omkring vedligehold, skovtynding, 

nedklipning mv.  Dette er eneste punkt på agendaen.  

• Desuden næste bestyrelsesmøde ( ordinært ) er aftalt til Mandag d. 11.06.2012 kl. 19,00 – 

sted Askøvænget 34.  

Alle 

Action punkter 

 

 

Opfølgningspunkter 

Følgende punkter skal der følges op på i fremtiden. 

Opfølgning Opgave                Ansvarlig 

Inden primo juni 2012. 

Senest 30.05.2012 

Skrivelse til Kolding Kommune 

Udsendelse af referat fra Generalforsamling 

VS 

VS 

 

Ref. Pkt. Opgave                Ansvarlig Sidste 

status 

Status 

6 3 Bank – ny konto mv.  VS/CFIS   

6 4 Hvidtjørn – regelsæt fra Kolding Kommune  VS   

6 5 Hjemmeside / Share point Alle   

6 6 Hundeloven – opload på hjemmesiden.  VS   


