
 

 
Referat af bestyrelsesmøde d. 16. januar 2017 

 

Deltagere: Dorthe, Louise, Sune, Flemming og Torkil 

Referent: Louise 

 

Tak til Flemming for husly og forplejning. 

 
1. Dagsorden til generalforsamling udformet. 

 

2. Louise har sørget for lokaler til generalforsamlingen som sættes til den 7. 

februar i BIO Huset. 

 

3. Forplejning til generalforsamling:  

Torkil sørger for kage til generalforsamlingen. 

Øvrige medlemmer medbringer 1 kande kaffe. Dorthe desuden 1 kande tevand. 

Louise sørger for indkøb af lidt sodavand og øl, samt kaffefløde m.m. 

BIO Huset forventes af have service, samt opvaskemaskine. 

 

4. Sune vælges enstemmigt til formand. 

På generalforsamlingen fremlægger formanden bl.a.: 

- tjek af hvornår og hvorfor vedtægt §16 om ethvert medlem er pligtig til at 

modtage valg blev indført. Jf forespørgslen på sidste års generalforsamling. 

- aktiviteter i 2016 – Fastelavn, Legepladsdag og Grill 

 

5. Sune tjekker med lokalelån med BH for afholdelse af Fastelavn søndag d. 26/2 i 

BH Porkjær kl. 10 (+ regler for deres udlån, fx tilknytning via barn i BH) 

 

6. Torkil sørger for regnskab og godkendelse hos revisor Poul Busk til udsendelse 

af regnskab sammen med dagsorden til generalforsamling. 

 

7. Dorthe kontakter Skanderborg Kommune vedr. bom x 2 på cykelsti ved 

Bøgevænget. Se vedhæftede oversigt over sti og vej. 

Bøgevænget - 
galten[190].pdf

 
Det menes, at Porsevænget har anslagt cykelstien(erne). Porskjær ejer lille smal 

jordstykke lige før Bøgevænget. Karsten Foged Dahl har fremskaffet 

vedhæftede pdf hvoraf dette ses. 



 

Det menes, at kommunen har anslagt bom ved andre cykelstier hos Porsevænget. 

Dorthe sørger for at kortet medbringes til generalforsamlingen. 

 

8. Torkil scanner kort ind over Porkjær Grundejerforenings medlemmer (huse) og 

sender til bestyrelsen. 

 

9. Louise laver kontainerplan til hjemmesiden senest 1. april 2017. 

Torkil sender planen til Jens Peter (www.EMJ-SSS.dk) 

 

10. Louise opdaterer hjemmesiden med indhold ca. 1 gang årligt. Desuden opdateres 

med tilsendte referater og bilag. 

 

11. Bestyrelsesmødeprotekol gennemføres ved referatgodkendelse hos 

bestyrelsesmedlemmerne pr e-mail inden referatet lægges på hjemmesiden. 

Dokumentation gemmes ikke. 

 

12. Gennemgang af nytilflyttere til grundejerforeningen. Ingen. 


