Indkaldelse til et kort bestyrelsesmøde inden vi overgår til selvbetalt festligheder den 11. september
2010 kl. 12:00 hos Karin Bøkman, Tjærenillekevej 19.

DAGSORDEN:

1. Bekræftelse af beslutninger efter generalforsamlingen den 7. august 2010.
Ved møde efter generelforsamling konstituerede bestyrelsen sig. Lillian blev valgt til vejformand.
Ligeledes blev det besluttet hvem der var 1 og 2 suppleant. Steen Poulsen blev 1 supp. Gert Gulløv 2 supp.
2. Lilian Christensen har meddelt, at hun trækker sig som bestyrelsesmedlem.
Steen Poulsen blev spurgt om han ville indtræde som vejformand, Steen takkede nej. Derefter blev
Gert Gulløv spurgt, og han indvilgede.
a. Konstituering af suppleant .
Der var ingen mulighed i lovene for at konstituere suppleant.
3. Beslutning om reparation af vejene i den kommende periode.
Der er indhentet tilbud om at rep. af de værste steder på vejene i området. Det drejer som om ca. 1,2 km
vej samlet. Tilbuddet lyder på ca. 15.000 kr. for grus arbejdet, og ca. 9.000 kr. for asfaltarbejdet. Hvis vi vil
have lavet græsarmering på de 4 store veje ind i området, beløber det sig på 15.000 kr. pr vej. Der er
indhentet brochurer på skilte, som nu skal studeres. Der er ligeledes indhentet tilbud på gummibump, som
kan flyttes rundt, prisen er ca. kr. 6.000 pr stk. Da der på generalforsamlingen blev stillet spørgsmål til de
belægninger vi har i dag, vil det blive undersøgt om der er alternativer.
Det blev beslutter at få foretaget rep. af 1,2 km vej, ligeledes en overkøring og oprivning af samtlige veje
inden vinter. Bestyrelsen håber med ovenstående tiltag, at vejene klarer sig bedre gennem vinteren i år.
4. Status over kassererskifte og bilag.
Tom Jensen besøger den tidligere kasserer for at få overdraget bilag. Tom har ligeledes besøgt
banken.
Tom har ligeledes betalt diverse regninger, der var forfaldne. Der mangler at blive betalt for hus
tilsyn i marts måned, og græsslåning på fælles arealerne. Disse regninger må dukke op ved
overdragelse af bilag.
5. Sagen om nægtelse af medlemskab afsluttet.
Sagen er afsluttet med at der er betalt kontingent for medlemskab.

Kontingentrestancer herunder tidligere formands restance.
Vi har fået juridisk bestand vedr. sagen om den tidligere formands restance

6. Eventuelt
Vedr. byggesag er der tilsendt forespørgsel til bestyrelsen om disp. fra 6m til 5m til naboskel.
Grundejerforeningen giver principielt tilladelse til bebyggelse 5 m fra skel, hvis ikke der forekommer
indsigelse fra nærmeste naboer.
Venlig hilsen
Jørgen Jørgensen

