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Referat fra bestyrelsesmøde 

Tid: onsdag d. 26.maj, kl. 17:30  
Sted: Beboerhuset Egekrattet 20 6705 Esbjerg Ø. 
Mødedeltagere: Benny Clavsen, Poul Erik Hansen, Kristian Børsting, Peter Hansen, Christian 
Spangsberg 
Afbud: Susanne Clavsen og Frantz Damgaard. 

Dagsorden: 
1: Nyt fra formanden:  
Christian Spangsberg oplyste bestyrelsen om at han ikke modtager genvalg til bestyrelsen  
Generalforsamling 2021 kl. 19:00  
Generalforsamlingen afvikles fysisk og virtuelt, Kristian Børsting opkobler det virtuelle møde 
Peder H. Pedersen, indstilles som dirigent 
Poul-Erik Hansen, indstilles som referent 

Indkomne forslag: 
Der er modtaget 4 forslag fra Hans Jørgen Schultz og Jannie Christensen, Nørregårdsparken 52 
Forslag 3, behandles under dagsordenens punkt 5 
De 4 forslag samt vedtægtsændringen, stilles hver for sig til debat og afstemning 

1b: Nyt fra kasserer:  

Revideret årsregnskab for 2020 er og budget, foreligges på Generalforsamlingen 
Kreditnota fra GrønArt, er modtaget 

1c: Nyt fra øvrige bestyrelse:  
Formanden oplyste at: 
Forslag om opstilling af bålhytte, ved legepladsen, fremsættes på Generalforsamlingen af Nicki 
Holmgaard. 
Bestyrelsen henviser forslaget til behandling under punkt 11 eventuelt, med indstilling om at 

Generalforsamlingen nedsætter et udvalg, til viderebehandling af forslaget, med henblik på 

myndighedsbehandling og et prisoverslag, til behandling på næste ordinære Generalforsamling  

2: Etapevis overdragelse fra Esbjerg Kommune:  

2a: Etape 1:  
Overtagelse og vedligehold af trugbrønde m. stikledning  
Formanden orienterede omkring sagens udvikling. Esbjerg Kommune er bedt om et møde for 

afklaring af situationen 

2b: Etape 2:  
Ingen overtagelse 2020/2021 – Trugbrønde? Oprensning og TV Inspektion fremsendes 
Intet nyt siden sidste bestyrelsesmøde  

2c: Etape 3:  
Manglende belysning for ende boliglommer 
Intet nyt siden sidste bestyrelsesmøde  
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3: Vedligehold 2021: 
Aftaler Grøn Art 
Intet nyt siden sidste bestyrelsesmøde 

3a: Grønne områder:  
Poul-Erik Hansen orienterede om 
Bænke, der er indkøbt et bænkebordesæt, til opsætning ved den fredede gravhøj, hvilket er tilladt 
i henhold til retningslinjerne for fredede gravhøje 
Klipning omkring den fredede gravhøj, der er lavet aftale med GrønArt om at der klippes i lighed 
med den tidligere aftale, samt at der klippes en sti fra gravhøjen ned mod Nørregårdsparken 17 
Blomsterbed stillet i bero 
Udsættelsen af til såningen af vilde engblomster omkring den fredede gravhøj 
3b: Stier:  
Vinter vedligehold 
Der er lavet aftale med GrønArt, i lighed med den tidligere aftale 
Skilte med hunde skal føres i snor forbud hesteridning stien mod vest 
Esbjerg Kommune er forespurgt om det er noget kommunen opsætter? 
Der er ikke modtaget et svar på henvendelsen 

3c: Omlægning asfalt 3 boliglommer: 

Intet nyt siden sidste bestyrelsesmøde 

4: Hjemmeside: 

Redaktøren har opdateret siden med hensyn til referater fra bestyrelsesmøderne og indkaldelsen 

til Generalforsamlingen 

5: Økonomi: 

Nye grundejere og afregninger 
Kontingentopkrævningen for 2021, vil ske i juni måned 
6: Eventuelt: 

Intet at berette om   

7: Næste møde:  

Konstituerende bestyrelsesmøde afholdes umiddelbart efter generalforsamlingen 

 

Poul-Erik Hansen 

Referent 

060621/peh 
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