
 
 

 
 

 

 

 

BESTYRELSESMØDE  
07.01.2020 KL. 19.00 

 

Deltagere:  Ole Hansen (OH), Rasmus Sinding (RS), Karina Koefoed-Nielsen (KKN),  

Kasper Jeppesen (KJ) & Maria Riis (MR) 

Afbud:   Thomas Eriksen (TE) 

Sted:  Hos Ole 
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1. Valg af referent  

Referent: KKN 

 

2. Grønt vedligehold 

a. Oplæg til vedligehold af stendiger 

Med baggrund i flere henvendelser omkring vedligehold af foreningens stendiger drøftede 

bestyrelsen principperne for dette. Det blev besluttet, at bestyrelsen udarbejder et oplæg 

med principper for pasning og vedligehold af stendigerne, som fremlægges på 

generalforsamlingen.  

 

Der skal også tages højde for, at eventuel vedligehold indarbejdes i den kommende plan for 

alle grønne arealer.  

 

Det blev aftalt, at KKN udarbejder et oplæg, som kan drøftes på næste bestyrelsesmøde. 

 

b. Oplæg til løsning/ændring af vores stier  

Det er en næsten umulig opgave at vedligeholde de ”sorte” stier, som er etableret flere 

steder i vores område. Ukrudtet overtager hurtigt den sorte slagger-belægning og 

udkrudts-brænding kan ikke holde det nede.  

 

Bestyrelsen drøftede flere forskellige modeller til løsning af udfordringerne:  

 

 Stierne ændres til græs-stier, som kan slås 

 Belægning udskiftes til slotsgrus 

 Asfaltering 

 

Der findes flere typer af stier:  

 stier som slutter ”blindt” og ender i område med græs 

 stier som forbinder de forskellige sløjfer  

 en længere sti omkring den store kælkebakke.   

Det er muligt, at de forskellige slags stier kalder på forskellige løsninger.  

Afhængig af hvilken løsning der vælges, skal dette også indarbejdes i den kommende plan 

for vedligehold af grønne arealer. 

 

Det blev aftalt, at RS udarbejder et oplæg, som kan drøftes på næste bestyrelsesmøde. 

 

c. Valg af fremtidigt firma til det grønne vedligehold 

Punktet udsættes til næste møde. 

  

3. Forslag til ændring af vedtægter 

Bestyrelsen gennemgik seneste version af forslag til ændring af foreningens vedtægter. 

Forslaget er nu, med to mindre rettelser, klar til fremlæggelse på generalforsamlingen.  

TE sender oplægget til orientering til Sorø Kommune og Sorø Boligselskab.  
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4. Kommende datoer 

a. Valg af 2 årlige arbejdsdage (forår & efterår)  

Det er besluttet at lægge arbejdsdagene ind i en fast rutine, så alle altid ved, hvornår 

arbejdsdagene sættes i kalenderen. Det blev besluttet at arrangere arbejdsdag den sidste 

søndag i april og 1. søndag i oktober kl. 10.00-13.00 afsluttende med frokost.  

 

Dermed er der arbejdsdage den 26. april 2020 og den 4. oktober 2020.  

I 2021 afholdes arbejdsdag den 25. april. 

 

b. Kommende bestyrelsesmøder 

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 28. januar 2020 kl. 19.00 hos KKN.  

Der blev desuden aftalt et møde den 11. februar 2020 kl. 19.00 og 3 marts 2020 kl. 19.00 

hos MR  til forberedelse af generalforsamling.  

 

c. Fastelavnsdag 23. februar 

RS har tilbudt at arrangere fastelavn med tøndeslagning og fastelavnsboller den 23. februar 

2020. Der bliver sendt invitationer ud. 

 

d. Generalforsamling 9. marts kl. 19.00 

Vi kan desværre ikke være på Frederiksberg skole den 9. marts 2020. Derfor afholdes 

generalforsamling igen på Sorø Gymnastikefteskole.  

 

Af hensyn til forplejning mv vil der i år være mulighed for at forhåndstilmelde sig. RS sender 

invitation med tilmelding på Facebook.  

 

Materiale til generalforsamlingen sendes ud til alle pr. mail.  

 

5. Automatisk opkrævning af kontingent  

OH har undersøgt, at man kan tilmelde sig til Nets betalingsservice. Det koster et gebyr på 5,32 

kr. pr opkrævning, men vil til gengæld være en stor lettelse for kasserens arbejde.  Det betyder 

også, at grundejerne kan tilmelde betaling til PBS.   

 

Det blev aftalt, at OH igangsætter tilmelding til ordningen.  

 

6. Nabohjælp  

Der har på et tidspunkt været en tråd på Facebook med forslag om at tilmelde sig appen 

Nabohjælp.  

Man kan tilmelde sig individuelt, og bestyrelsen bakker op om forslaget om deltagelse.  

 

7. Riste  

Punktet drøftes igen på næste møde, da der mangler pris og vurdering af endnu en mulighed. 

Der skal fremlægges et forslag på generalforsamlingen incl. finansieringsforslag.  

 

8. Eventuelt  

Intet. 


