
Referat af bestyrelsesmøde nr. 57 i Andelsforeningen af 21.11.2010 ”Kerteminde Sommerby”, 

onsdag den 25. august 2021. 

Tilstede: Flemming Bøgelund Pedersen, Kai Holm, René Bendtsen, Dennis Beese og Niels Magnussen. 

Følgende dagsorden blev behandlet: 

1. Bestyrelsens konstituering.  

2. Godkendelse af referat fra møde nr. 56  

3. Organisation af bestyrelsens arbejde. 

4. Næste møde 

 

Ad.1. Konstituering: 

Bestyrelsen konstituerede sig således: 

Formand: Kai Holm 

Næstformand: René Bendtsen 

Kasserer: Niels Magnussen 

Øvrige medlemmer: Flemming Bøgelund Pedersen og Dennis Beese 

Ad.2. Godkendelse af referat 

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 56 blev godkendt og underskrevet af Kai Holm, Flemming Bøgelund 

Pedersen og Niels Magnussen, som havde deltaget i mødet. 

Ad 3. Organisation af bestyrelsens arbejde. 

Kai Holm oplyste, at han havde overvejet hvordan man kunne styrke og effektivisere bestyrelsens arbejde, 

og foreslog, at de enkelte bestyrelsesmedlemmer hver fik tildelt et ansvarsområde, hvor 

bestyrelsesmedlemmet dels var kontaktperson i forhold til foreningens medlemmer dels ansvarlig for, at 

henvendelser og forslag til tiltag på området, blev forelagt bestyrelsen. 

Kai Holm havde udarbejdet en liste over ansvarsområder, som blev fordelt således: 

Tilsyn med veje/stier og spørgsmål om trafik; Dennis Beese 

Vand, kloak og miljøforhold;                            René Bendtsen 

Beplantning,fredskov og råger;     Rene Bendtsen/Flemming Bøgelund Pedersen 

Økonomi,spørgsmål ved ejerskifter mv:          Niels Magnussen 

Hjemmeside;      Kai Holm 

Badebro;      Rene Bendtsen 

Kontakt til klimaudvalg;     Rene Bendtsen 



 

Kai Holm oplyste videre, at vi bør tilstræbe, at henvendelser til bestyrelsen blev besvaret inden 3 dage. 

Orientering til medlemmerne skulle styrkes, dels ved at lægge referater fra bestyrelsesmøder på hjemmesiden 

dels ved i nødvendigt omfang, at udsende nyhedsbreve.  

Rene Bendtsen oplyste, at det også var vigtigt, at medlemmerne blev orienteret om tidspunkterne for næste 

bestyrelsesmøde, således at der var mulighed for at komme med eventuelle spørgsmål/forslag i tide. 

Der burde ligeledes udarbejdes et velkomstbrev til nye medlemmer. Velkomstbrevet kunne udsendes 

sammen med andelsbeviset. 

Ad 4. Næste møde. 

Næste møde afholdes torsdag den 7. oktober 2021 kl. 08:30 på Hunderupvej 71, 5230 Odense M 

   

 

 

________________________                __________________________      __________________________      

Kai Holm                  René Bendtsen     Dennis Beese    

 

 

__________________________           ___________________________ 

Flemming Bøgelund Pedersen             Niels Magnussen 


