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Referat af bestyrelsesmøde i Fiskbæk torsdag den 12. marts 2020

Deltagere: Ingelise Jensen (46), Anne Marie Thomsen (58), Kirsten Friis Hansen (62), Jens Vedsted-Hansen 
(60) samt suppleanterne Ulla Thundal (56) og Ingrid Meldgaard (Tull) (42).

Mødet blev holdt hos Kirsten.

1. Valg af referent: Jens.

2. Gennemgang af regnskab
Revisor Gert Andersen havde tidligere på dagen aflyst sin deltagelse i mødet pga. smittefaren fra 
coronavirus. Vi havde derfor kun en kort drøftelse af det regnskab og budget, vi havde modtaget fra 
revisor.

3. Status og forberedelse til generalforsamlingen 18. marts 2020
Pga. faren for coronavirus og modtaget afbud fra revisor besluttede vi at udsætte generalforsamlingen 
indtil videre. Vi var enige om at vurdere situationen igen sidst i marts og til den tid tage stilling til, om vi 
kan fastsætte en ny dato for generalforsamlingen. Desuden gennemgik vi den udsendte dagsorden for 
generalforsamlingen.

4. Godkendelse og underskrivelse af referat fra mødet 10. februar 2020
Referatet blev godkendt og underskrevet.

5. Fremtidig havehjælp
Vi besluttede at forhøre os blandt Fiskbæks beboere, om der er nogen der til sommer vil stå for klipning 
af græsplænen, eller vi skal købe os til ekstern hjælp til dette. Vi skal i alle tilfælde have ekstern hjælp 
til at klippe skråningerne ved bækken. I den forbindelse drøftede vi, hvem vi skal anvende som ekstern 
havehjælp.

6. Bidrag til flagalléen
ABF Fiskbæk var blevet bedt om at bidrage med 10 kr. pr. husstand til dækning af udgifterne til 
flagudsmykning i Malling ved særlige lejligheder. Vi besluttede at give et bidrag på i alt 200 kr. 

7. Eventuelt
For at hjælpe hinanden i Fiskbæk var vi enige om at tilbyde praktisk hjælp til beboere, der måtte få 
problemer i forbindelse med coronavirus i form af karantæne eller smittesymptomer. Hvis nogen får 
behov for hjælp til indkøb e.l., er de velkommen til at henvende sig til bestyrelsen.


