
Bestyrelsesmøde i Hostrupskov Grundejerforening, 
onsdag den 24. januar 2018 hos Mette Callesen Refsgaard 

 
Tilstede: Mette Callesen Refsgaard, Lars Bo Pedersen, Ejnar Callesen, Natascha L. Jensen, Lisbeth 
Rasmussen, Charlotte Stendorf. 
Afbud fra Lars Bagger, Allan Jessen og Rasmus Elkjær Larsen. 
 
Dagsorden: 
 

1. Generalforsamlingen: 
Arrangement i forbindelse med Generalforsamlingen - Sikring af boligen eller backup plan 
førstehjælpskursus. 
Planlægning af generalforsamling  
-Valg af ordstyrer. 
-Beretning af det forlangende år. 
-Fremlægning af regnskab.  
-Fastsættelse af kontingent: Fastholdes  
-valg af bestyrelse  
Natascha L. Jensen modtager genvalg  
Lisbeth Rasmussen modtager ikke genvalg  
Charlotte Stendorf modtager ikke genvalg  
Mette Callesen Refsgaard modtager ikke genvalg  
Rasmus Elkjær Larsen modtager genvalg  
- På valg i år 2019 – Lars Bo Pedersen, Ejnar Callesen, Lars Bagger og Allan Jessen  
- Sted for Generalforsamling – Ensted Idrætsanlæg, muligheden undersøges.  
- Vi er vært med en kop kaffe og boller med pålæg.  
- Tilmelding til generalforsamling til Mette C.R. -  S.U. 18. April 2018  
- Nye kandidater til bestyrelsen – der er en del der forlader bestyrelsen, hvorfor der skal nye 
medlemmer til. 
 

2. Planlægning af Ren Dag. 
Morgenmad – affaldsindsamling – grillpølser. 
 - lørdag d 21. april kl 9. 00 hos Ejnar Callesen på værkstedet, Varnæsvej 94. 
- Natascha Jensen retter henvendelse til Arwos vedr. affaldsposer mv. 
- Natascha Jensen handler ind til morgenmad. 
- fordeling af ruter, Lars Bo Pedersen 
- indkøb grillpølser brød mv.  
- tilmelding til Ren Dag af hensyn til indkøb (tilmelding til Natascha)  
 

3. Fastelavn: Mette C.R. har styr på det hele. Grundejerforeningen bakker op med sponsorat og en 
hjælpende hånd, hvis der er brug for det. 
 

4. Evt. 
- Hostrupskov facebook side er ikke til brug for at reklamere for diverse virksomheder. 
- Når folk beder om medlemskab skal de have en tidligere relation eller bo i Hostrupskov. 
- Siden er forbehold grundejere og beboer i Hostrupskov. 
- Siden går fra at være en offentlig gruppe til en lukket gruppe. 
- Hvem tager sig af hjemmeside og FB når Mette C.R. trækker sig. 

 
Referent Natascha L. Jensen 


