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Ref: Helge Laursen 

 
Deltagere: Allan Feld, Per Holm, Poul Andersen, Helge Laursen, Stig Christensen samt  Henrik Andersen, og Egon Stenderup (supp.) 
 
 
GRÆSKLIPNING 
Drøftelse af de foreløbige erfaringer med den robotklipper, der kører som forsøg. Vi afventer, at de 
to bestilte klippere kan leveres. Før ibrugtagning næste år skal der klippes ”helt i bund”. Rutiner 
med tilsyn o. l. vil blive taget op, når den nye ordning er i funktion. 
 
KONTINGENTOPKRÆVNING 
Opkrævning af kontingenter er blevet dyrere i årets løb. Det skyldes at PBS har indført en ny 
forretningsmodel, hvor der nu opkræves et månedligt aftalegebyr, hvor vi tidligere kun har betalt for 
de udsendte opkrævninger. Det nye gebyr udgør 1.800 Kr. for 12 måneder. 
Bestyrelsen undersøger, om vi evt. kan finde billigere løsninger.  
 
REGNSKAB 
Kasserer Per Holm gav et overblik over den øjeblikkelige regnskabssituation. Generelt ligger 
tallene pænt i forh.t. budgettet og regnskabet balancerer omkring nul før hensættelser.  
Der har som ventet været betydelige udgifter på posterne ”Nyanskaffelser”, ”Drift- og vedligehold” 
samt ”plæneklipning” (reparationer). Desuden har der været ekstra udgifter i forbindelse med 
nytegning af forsikring til de kommende robotklippere, som tillige har krævet skift til et andet 
forsikringsselskab. 
 
ROBOTKLIPPERE 
Vi følger testkørslen med demo-klipperen. Da det endnu ikke er muligt at få leveret de bestilte 
robotter, har vi forlods modtaget det søgte tilskud fra MDK. Beløbet er indsat på foreningens konto 
og er låst til anskaffelse af robotterne. 
 
EVENTUELT 
Vore – overvejende – venlige og forstående naboer skal igen i år mærke, at det er jul, så de vil i 
december blive opsøgt af AMCs to glade og vellignende julenisser – Allan Feld og Egon Stenderup 
– der vil uddele kurve med julegodter. 
 
Besøg på modeljernbanen i Hadsten 19. januar. 

AMC er inviteret til at besøge modeljernbanen i Hadsten d. 19 januar. 

Vi udsender detaljeret invitation til alle medlemmer med mail snarest. 

 

Vi ses onsdag d. 7. december kl. 19.00 til Gløggaften i Elsted-Lystrup beboerhus. 


