
Finnebyens Grundejerforening 

Bestyrelsesmøde den 24. oktober 2018 

Til stede: 
Charlotte, Søren, Aron (referant), Lars og Anders 

 
KOMMENDE AKTIVITETER OG BESTYRELSESMØDER 

Næste bestyrelsesmøde: Tirsdag den 8. Januar 2019 kl. 20 hos Søren, Østerlarsvej 8. 

 

ÅRSHJUL 

- Generalforsamling – medio marts 
- Sct. Hans – bål på Vestereng, 23/6 
- Sommerfest – i 2018 rundfødselsdag, 70 år: 18. august 
- Æblemosteri – slutningen af oktober 
- Lanterneoptog og Mortens aften – 2018: 11. november 
- Julemarked – ikke grundejerforeningen 
- Vinterfest – 2019: Lørdag d 26/1 
-  

GREJBANK 

- Charlotte kontakter Thomas ang. A-skilt og pavillon. 
- Lars opdaterer grejbank 

FINNEPOSTEN 

- Charlotte sørger for, at Finnepost udkommer før Mortens Aften 
- Trykkes d. 29/10. Anders sørger for tryk, Brithe omdeler mandag eller tirsdag. 

 

MORTENS AFTEN 

- Søren kontakter Sheila ang. bookning af forsamlingshuset d. 10. d. 11 og giver Charlotte 
besked mht. Finneposten. 

- Søren sørger samtidig for bookning til vinterfest d. 19/1 d. 26/2. 
- Charlotte undersøger indhold af bestyrelsens kuffert. Viskestykker, håndklæder mv. 
- Tilmeldingsfrist til arrangementet er mandag d. 5/10. 
- Anders sørger for overblik over tilmeldinger og betaling. 
- Jesper er tovholder på indkøb. Brug for nogen til at hjælpe? 
- Jesper står for kartofler, Aron står for salat, Lars står for borddækning og Lars spørger Trille 

on hun kan hjælpe med at tilberede and. 
- Jesper, Trille og Aron koordinerer indkøb efter deltagerantal. 
- Har Jesper en indkøbsliste fra sidste år? 
- Hvem står for lanterneoptog. Charlotte spørger på Facebook. 
- Huskeliste for sidste års arrangement findes i referat fra d. 1/11-17. Ligger på Dropbox. 



 

 

 

MARKEDSFØRING AF ARRANGEMENTER 

- A-skilt skal genindføres ifm. med arrangementer. Charlotte finder og opbevarer skilt. 
- Aron laver plakat til Mortens aften. 

 

MEDLEMSSTATUS 

- Aron følger op på Sandvigsvej. 
- Søren følger op på Svanekevej. Nr. 2, 3, 5, 8, 10 og 12 mangler. 
- Søren følger op på Østerlarsvej. Nr. 6 og 16 mangler. 
- Jesper følger på på Arnagervej. 
- Søren følger op på Neksøvej. Nr. 2, 4, 8, 9, 10 og 12 mangler. 
- Anders følger op på Årsdalevej. Nr. 3, 6, og 8 mangler. 
- Nina på Gudhjemsvej får sit medlemskab subventioneret som tak for opbevaring af telt. 

 

HJEMMESIDE 

- Hjemmesiden er klar til at fyldes med indhold. 
- Kirstine sætter sig sammen med Keld og koordinerer. 

 
FARTEN I FINNEBYEN 

- A-skilt sættes op med obs. på farten. 
- Kan vi lave andre fysiske tiltag for at påvirke farten. Aron kontakter kommunens vejafdeling. 
- Jesper bestiller fartkontrol, hvis det er muligt. 
- Det sættes et opslag op i børnehaven. Hvem kontakter Steffen og spørger om lov? 
- Charlotte undersøger hvor vi kan skaffe et skilt med en silhuet af et barn og hvad det 

koster. Kan den skaffes gennem kommunen? 
- Charlotte snakker med Martin omkring at lave en illustration til A-skilt og børnehave. Evt. en 

flaske vin som betaling.  
 

LOKALPLAN 

- Introduktion til læsning af lokalplan – kan nogen holde et oplæg omkring lokalplanen? Evt. i 
forlængelse af Generalforsamlingen. Muligvis Uffe fra Neksøvej. 

 

HUSE TIL SALG / SOLGT 

- Svanekevej 5 – solgt til Naja og Fabian. 
- Åkirkebyvej 12 – solgt. 
- Neksøvej 7 – solgt, ikke beboet endnu. 
- Årsdalevej 3 – til salg. 
- Svanekevej 4 – til salg (skilt men ingen annonce). 

 



EVT. 


