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3. juli 2015 
 
Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde den 2. juli 2015 
 
Til stede: 
 Henrik S. Møller – HSM 
 Jens-Erik Thomsen - JET 
 Lasse Rasmussen – LR 
 Leif Gindesgaard - LG 
  

& 
 

 Michael Mose – MM 
 
Afbud: 
 Karen Pedersen - KP 
 
 

1. Fremlæggelse af projekt tilbygning/Vand & Teknik 
Bjarne Knudsen – BK - & Lars Mathisen – LM -, begge fra Vand & Teknik præsenterede først 
firmaet og fremlagde derefter skitseforslaget (bilag 8), som var udarbejdet i samråd med MM. 
 
Efter en god gennemgang kommenterede bestyrelsen på det fremlagte forslag og de stillede 
spørgsmål blev besvaret af BK eller LM. 
 
Til slut afleverede BK et forslag til aftale (bilag 9) om rådgivning og bistand. HSM takkede for en 
god fremlæggelse og BK ønskede bestyrelsen et godt møde. 
 

2. Beslutning vedr. tilbygning 
En enig bestyrelse godkendte skitseforslaget. MM skal undersøge hvad der sker, hvis bestyrelsen af 
en eller anden årsag ønsker at stoppe (ABR 89 er fremsendt særskilt. Emnet, som dækker de 
spørgsmål der blev stillet, behandles under pkt. 7 i denne). Der var ligeledes enighed om at 
bademulighed etableres i samme omgang. 

 
3. Eventuelt 

MM opfordrede de af bestyrelsen der ikke havde set projektet vedr. Carport til at kigge 
inden de gik hjem. Der var tilfredshed med udseendet af hele området. 

  



Referent: Michael Mose 
 
Godkendt på bestyrelsesmødet den 26. august 2015 af 
 
 
 
 
 
 
 Henrik S. Møller   Jens-Erik Thomsen 
 
 
 
 
 
 Lasse Rasmussen   Leif Gindesgaard 


