
Hostrupskov Grundejerforening 
Bestyrelsesmøde hos Bo den 5. april 2018  
 
Deltagere: Ejnar, Lars, Klaus, Bo Katja, Kim, Erling, Fraværende: Allan, Natascha. 
 
Dagsorden. 
1. Konstituering af bestyrelsen 
2. Programfor 2018/2019 
3. Planlægningaf RenDag 
4. Refleksioner fra generalforsamlingen  
5. Evt. 
 
Dagsorden var fremsendt pr. mail til alle inden mødet; men var ikke nået frem til Kim og Erling pga. 
forkert E-Mail adresse. Kim og Erling sender lige en mail til Natascha så hun fremover har den rigtige 
mailadresse. 
 
Ad 1. Bestyrelsen har valgt følgende konstituering: 
Formand: Bo 
Næstformand: Klaus  
Kasserer: Erling 
Sekretær: Natascha 
Medlem: Lars, IT og tryksager.  
Medlem: Ejnar 
Medlem: Allan 
Medlem: Katja 
Suppleant: Kim 
Vi har indtil nu administreret suppleanters valgperiode som værende 1 år. Det fremgår ikke tydeligt af 
vedtægterne at det skulle være 1 år. 
Vi drøftede derfor om vi ikke fremover skal vælge suppleanter med 2 års valgperiode, så det derved 
matcher hele bestyrelsens valgperiode. Da vi har lovet Kim at valgperioden er 1 år fastholder vi dette; 
men Kim kan selvfølgelig ønske genvalg til næste generalforsamling. Alle øvrige er valgt for 2 år ad 
gangen. 
 
Ad 2. Følgende program blev vedtaget: 
 
Den 19. august 2018 
Familie arrangement, hvor børn og familier er i focus. Programmet er en eftermiddag evt. med grill, leg 
og underholdning. Vi startet ved middagstid og slutter sen eftermiddag. 
 
Den 28. oktober 2018 
Efterårs-Voksen-arrangement med start kl. 19.00 Der var stemning for Bierfest som tema igen. 
 
Den 2. marts 2019 kl. 14.00 Fastelavns arrangement  
 
Den 14. marts 2019 kl. 19.00 Generalforsamling  
 
Den XX april 2019 kl. 9.00-13.00 Ren Dag i Hostrupskov (Afventer endelig dato fra Danmarks 
Naturfredningsforening) 
 
Hostrupskovs bestyrelsesmøder: 
Den 29. maj 2018 hos Katja 
Den 4. september 2018 hos Klaus  



Den 17. januar 2019 hos Lars Bagger 
 
Ad 3. Ren Dag 
Natascha er i gang med at planlægge indkøb og Katja vil gerne hjælpe. Vi skal huske handsker. Skilte 
gøres klar til opsætning i week-enden inden Ren Dag – 14/15 april. 
Klaus og Lars finder løsning på at opsætte og skrive skilt. 
Dem der kan, kommer til Ejnar kl. 16.00, fredag den 20. april for at hjælpe med at stille op. 
 
Ad 4. 
Der blev aftalt at Lars, Klaus og Allan ser på mulig løsning for snerydning, hvor principperne er 
brugerbetaling. 
Bo kontakter kommunen med henblik på at undersøge om en bålhytte er en realistisk mulighed på 
boldbanen. 
 
Ad. 5. 
- 
 
 
Mvh Bo 
 
 
 

 


