
 

 

HF FORTBO BESTYRELSEMØDE D.24.9.18 
 
Tilstede: Nils, Allan, Jytte, Signe, Tine, Maria. 
Referent: Maria. 
 
1. Indkommen post. 
2. Økonomi. 
3.   Salg af have 65 
4.   Portene markeres med tegn. 
5.   Brugervejledning til festpladsen på hjemmesiden revideres. 
6.   Indkøb til fælleshuset.     
7.   Plan for området ved det gamle vaskehus. 
8.   Skal vores referater være offentlige? 
9.   Evt. 
 
1.  Et medlem foreslår pr. mail at renovationperioden udvides til november. Svaret er at 
dette er i strid med vores vedtægter, og skal der ændres i dem, skal det op på en 
generalforsamling. Det er ikke hensigtsmæssigt hvert år at ændre i vedtægterne, da det er 
et stort arbejde og koster penge hver gang, at vedtægterne skal tinglyses. Bestyrelsen 
foreslår, at vi samler forslag til ændringer sammen og kigge på dem om nogle år.  
  
Et medlem forespørger om larm, hvordan forholder vi os? Bestyrelsen havde en 
diskussion om larm generelt, og der svares at problematikken tages med i 
formandsberetningen til næste generalforsamling. 
 
2.  Intet at bemærke under økonomi.  
 
3.  Endnu en forespørgsel fra evt. køber af have 65, om bestyrelsens underskrift på tillæg 
til brugsretsaftalen. Der svares køber, at det stadig er imod vores vedtægter i henhold til 
§3 stk1, at en bank eller firma kan ikke overtage brugsretten, derfor kan der ikke skrives 
under. 
 
4.  Et ønske fra et medlem om at portene af praktiske grunde markeres. Sten have 73 har 
tilbudt at udføre det. Enighed i bestyrelsen om, at det af praktiske grunde skal være 
bogstaver, der markerer portene. Sten orienteres om beslutningen.  
 
5.  Brugsaftalen for fælleshuset vil blive revideret. 
 
6.  Til fælleshuset ønskes arbejdsbord på hjul, knivmagnet, knive, viskestykker m.m. dette 
indkøbes i begyndelse af næste sæson. 
 
7.  Ideer til og planer for det gamle vaskehus. Forslag fra et medlem om skur til fælles 
redskaber og maskiner, er taget med i overvejelserne udover den aftalte overdækkede 
cykel og motorcykel parkering. Det er planen at rive det gamle hus ned på kommende 
Fortbodag. 
 
8.  Diskussion om det er relevant, at vores forening har offentlige referater. Bestyrelsen 
blev enige om, at vi fortsætter som hidtil med at lægge referaterne på hjemmesiden og en 
kopi i mappen i fælleshuset. Det gør vores bestyrelsesarbejde synligt. 
 



 

 

9.  Gulv i vaskeriet. Der kommer tjærelignende væske op af gulvet. Der købes noget vinyl, 
der lægges på. 
 
 
 


