
Referat af stiftende møde i bestyrelsen for grundejerforeningen i 

Finnebyen 11. april 2019 
Deltagere: 

Mathilde 

Søren 

Peter 

Anders 

Aron  

Githa (ref) 

1. Godkendelse af dagsorden 
Der har ikke været en dagsorden på forhånd, og den er således etableret på mødet. 

2. Konstituering 
Formand: Aron 

Næstformand: Peter 

Referent: Githa 

Kasserer: Birthe  

Redaktør på Finnebyposten: Mathilde (tager også billeder til arrangementer) 

Hjemmesideadministration: Uafklaret 

Udlånsansvarlig: Anders 

3. Opfølgning fra generalforsamling 

Ungdomsfester i forsamlingshuset 

Som opfølgning på evt. punkt på generalforsamlingen, kontakter Githa de ansvarlige for forsamlingshuset 

mhp. en dialog om ungdomsfester. 

Skiltning ved indkørsel til Store Finneby 

Mathilde kontakter kommunen mhp. at få et skilt sat op, der angiver ”lukket område”/Blind vej-skilt, som 

kan bidrage til at undgå, at bilister først opdager, at det er lukket område, de er kørt ind i, hvorefter der 

sker mange vendinger på Nykersvej. 

Generelt i forhold til fart i Store Finneby, kontakter Peter børnehaven for, om de kan rette henvendelse til 

kommunen. 

Bestyrelsen samler op på næste møde igen. 



4. Kasserer – konto mv. 
Det er muligt at bruge mobilepay – man kan få et erhvervsnummer/foreningskonto.  

Vi undersøger i tre banker, om det er muligt at skifte med fordel, så udgifterne (p.t. 1500 årligt) kan 

reduceres og følger op på næste møde. 

Efter kontakt med Birthe på mødet er det aftalt, at Birthe foreløbigt fortsætter som kasserer indtil vi har 

afklaret banktilhørsforhold og udgifter. 

Det betyder, at foreningen mangler en revisor. Mod forventet efterbevilling  til næste generalforsamling 

skriver Anders  til Thomas Jæger, om han vil tage posten.  

5. Hjemmeside 
Siden er lavet på ny for ikke længe siden og blev præsenteret på generalforsamlingen. Det er et spørgsmål, 

hvor meget Keld fortsat er involveret i vedligeholdelse mv.  

Aron spørger Keld, om han gerne vil lægge referater mv. på hjemmesiden, hvis han får dem tilsendt pr. mail 

løbende. 

Aron spørger Keld, om han vil fjerne overskriften ”Materialebank” fra fanen ”Fællesskabet”, da der fremgår 

dele, som faktisk ikke kan lånes. Teltet har sin egen overskrift, og kan således fortsat ses fra hjemmesiden. 

6. Grejbank 
Det har været drøftet, om der er en mere praktisk placering af grej/telte, end det er tilfældet i dag. Anders 

undersøger som grejansvarlig, hvordan det hele fungerer, herunder udlejningskalender mv. 

Grejliste inkl. forplejning er gennemgået på mødet og opdateret. Den ligger i Dropbox. 

(Aron har inviteret nye medlemmer til Dropbox). 

Der skal købes en lås til A-skiltet. Det gør Mathilde. 

7. Arrangementer 
Alle tænker til næste møde over, om der kunne være mulighed for eller ideer til andre/flere arrangementer 

end de nuværende. 

Githa laver opslag på Facebook, så folk kan komme med ideer. 

Skt. Hans 

Der er to muligheder: Shelter og børnehaven. Sidste år blev det holdt ved børnehaven pga. brandfare. I år 

bliver det Vestereng igen. 

Der er ved en fejl blevet meldt ud, at Skt. Hans afholdes mandag 24. juni. Men det er reelt 23. juni (søndag), 

der er Skt. Hans aften. Det bliver rettet i næste udgave af Finnebyposten, som skal ud primo maj. 

Githa laver begivenhed på Facebook og gør det tydeligt, at datoen ER 23. juni. Tidspunkt: Mødetidspunkt kl. 

19. Bålet tændes kl. 1930/20. Imens det brænder, grilles pølser og skumfiduser. Grundejerforeningen giver 

øl og vand.  Sted: Vestereng, shelter. (Kort kommer i Finnebyposten). Kan googles på Vestereng Shelter. 

Anders og Aron står for bål. Anders booker shelter.  



8. Finnebyposten 
Skal ud primo maj. Indhold: 

Beskrivelse af generalforsamling (referat). 

Beskrivelse af Skt. Hans,  (se Finnebyposten fra maj 2018) 

Der skal komme en Finnebypost igen inden sommerfesten – ca.  – aftales på næste bestyrelsesmøde) 

Uddeling: Anders har kontaktet Birthe, som gerne vil uddele.  

9. Rullestillads 
Poul fra Østerlarsvej ahr forespurgt på, om man kunne anskaffe et rullestillads i grundejerforeningen. Der 

har tidligere været forespurgt, og det har været en udfordring at få det opbevaret. Det er muligvis løst, da 

det kan stå hos Poul med en presenning over. 

Det ville kunne bruges af alle i Finnebyen, da vi jo alle jævnligt skal male huse.  

Det besluttes, at det undersøges, hvilket rullestillads, der kan holde til hyppig brug til en ok pris. Anders 

undersøger, og vi tager det på næste møde, herunder regler for leje. 

Budgettet er ca. 10.000. 

10. Velkomst til nye beboere 
Svanekevej 5 – Naja og Fabian – Aron besøger med bog og plakat 

Svanekevej 3 – Rene – Aron besøger med bog og plakat 

11. Punkter til næste/kommende møde(r) og dato 
3. juni kl. 20 hos Githa Svanekevej 7. 

Arrangementer/Bustur 

Mobilepay/kasserer 

Skt. hans 

Sommerfest 

Rullestillads 

Jubilæum – og evt. ansøgning til fonde om mulig ny publikation mv. – idebank.. 


