
NB:  

Send venligst jeres e-mail-adresse til kassereren, så vi kan spare penge til porto og 
tid til brevforsendelser. Skriv blot: Navn og sommerhusadresse (fx Sigh, NF 66), og 
send den til:  
bnen77@yahoo.dk 
 
___________________________________________________________________________ 
 

Referat af: 

 
Ordinært arbejdsmøde i Sdr. Klegod drænforening af 1983 

Lørdag d. 6. nov. 2010 på Sømandshjemmet kl. 12,00.  
 
Mødet holdtes umiddelbar før grundejerforeningens generalforsamling. 
 
 

Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent:  
Dirigent: Bo Nordby. Referent: Flemming Sigh.  
Dirigenten fastslog, at Arbejdsmødet var indkaldt ifølge vedtægterne. 

2. Udvalget aflægger beretning:  
Formand Randi Bach´s beretning (se nedenfor) blev godkendt.  

3. Regnskabet fremlægges til godkendelse:  
Kasserer Niels Erik Nielsen's regnskab blev godkendt. 

4. Indkomne forslag: Ingen indkomne. 
5. Fastsættelse af næste års kontingent:  

Budgettet blev præsenteret og godkendt. Uændret kontingent på 100 kr. blev 
ligeledes godkendt. 

6. Valg af medlemmer til udvalget ( på valg er Niels Erik Nielsen og Inger 
Hjelmsted Pedersen): 
Begge blev genvalgt. 

7. Valg af 2 suppleanter. (Susanne Nordby og Ruth Mikkelsen er på valg):  
Begge blev genvalgt (Palle Just var i reserve, indtil tilsagn fra Ruth Mikkelsen 
forelå).  

8. Evt. :  
a) Hvordan tjekkes drænets kvalitet? Randi: Spulingen gennemføres på en sådan 
måde, at man undervejs vil opdage, hvis der er problemer. 
 b) Kassereren beder indtrængende om e-mail-adresser fra foreningens 
medlemmer, da det vil lette arbejdet og mindske portoudgifterne.  
c) Randi vil undersøge, om der er mulighed for, at drænforeningen kan få en 
underside på Grundejerforeningens hjemmeside.  
 

Deltagere: 10 personer repræsenterende 6 ejendomme deltog i arbejdsmødet og det 
hyggelige samvær forud. 

 
 



Arbejdsudvalgets beretning 
 

Som sidste år holder vi arbejdsmøde i egne lokaler lige inden grundejerforeningens 
generalforsamling. Vi skal være færdig senest kl. 13,15, da generalforsamlingen 
begynder kl. 13,30. 
 
Det har været et roligt og arbejdsfrit år. Vi har kun holdt 1 møde. Der er spulet i 
februar måned, og der var ingen bemærkninger, Drænene fungerer fint. 
 
 

Arbejdsudvalget 
Okt. 10 

____________________________________________________________ 
 
Arbejdsudvalgets medlemmer er:  
 
(navn, evt. adresse, tlf., e-mail 
 
Randi Bach   ( Formand )  tlf 97161548           e-mail           rcbach@mail.tele.dk 
Inger Hjelmsted Pedersen  tlf 86813238         e mail            ingerogaage@gmail.com 
Niels rik Nielsen  (Kasserer)  tlf  86629412     e-mail           bnen77@yahoo.dk 
 
 

 
 
 

P.S: Husk at sende e-mail-adressen. 
  
 

Referent: Flemming Sigh 

 


