Referat fra Bestyrelsesmøde Søndag den 29. Dec. 2019
Deltagere:
Michael Munk, Gert Gulløv, Jørn Boesen, Jørgen Brønlund, Hans Erik Trolle, Henriette
Mikkelsen, Flemming Mikkelsen, Per Madsen
Afbud: Ingen

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 29. Juni 2019 åbne pkt.
•
•

Trifoliumvej : Rabat slået for ejers regning, Jørn lavet aftale
Torilisvej

Ad 1:
o Trifoliumvej - Evt. etablering af afdragsordning. Opkrævning på beløbet er
tilsendt ejer i forbindelse med opkrævning af kontingent. Michael undersøger
muligheden for etablering af en evt. afdragsordning f.eks med 100 kr/måned,
iht. skriftlig aftale / Michael
o Torilisvej – Der sendes rykker / HeMi
o Referatet godkendt

2. Generel Information om ting siden sidst
•

Info fra alle bestyrelsesmedlemmer.

Ad 2:
o Michael har talt med Frederik Kordes vedr. cykling på diget og der
foreligger ikke noget nyt, cykling er jvf. kommunen stadig tilladt.
o Mona kan oplyse at der er foretaget tilsyn i området slut november.
o Gert har været til orienteringsmøde med kommunen mht. cykelsti ved
Ringvejen, den bliver gennemført i 2020/21.
o Bestyrelsens sammensætning/billeder er opdateret på hjemmesiden.
o Michael undersøger hvornår der er formandsmøde i
Strandgrundejerforeningerne.

3. Regnskab – Gennemgang af 2019 regnskabet
•
•
•

Medlemmer i restance.
Årsregnskabet 2019
iflg Info vedr. regnskabet fra Jørn
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Ad 3:
o Medlemmer i restance: Ingen
o Årsregnskabet 2019: Posterne i det foreløbige Årsregnskab er gennemgået og
godkendt

4. Veje – Rabatter – Stier – Rødder
•
•

General snak om tilstand og udfordringer i vores område
Lævej

Ad 4:
o Stolt Henriksvej: Der er taget kontakt vedr. fjernelse af affald, container.
o Rødder på stier: Jørgen finder ud af hvilke stier det drejer sig om og Gert
undersøger om Morten evt. kan fjerne rødderne / Jørgen og Gert.
o Jørgen har identificeret hvilke veje der har problemer med belægning,
vedligehold af disse veje foretages i foråret 2020.
o Lævej: Der er fældet træer som ikke er blevet fjernet, der kan evt. gives
tilladelse til, at brændet kan afhentes. Gert undersøger mulighed.
o Tegninger over området Trolle finder frem og giver til Gert / Trolle og Gert.

5. Information vedrørende vores nærområde
•

Nabohjælp

Ad 5:
o Der er opsat nabohjælpskilte i området. Bestyrelsen anbefaler at alle tilmelder
sig Nabohjælp
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6. Bogskab
•

Vi skal have flyttet bogskabet

Ad 6:
o Det undersøges om det er muligt at flytte Bogskabet til den modsatte side af
vejen, Gert tager kontakt til grundejer for tilladelse.

7. Hjertestarter
•

Evt. Indkøb af Hjertestarter

Ad 7:
o Der er søgt hos Tryg Fonden om en hjertestarter, men det er endnu ikke
lykkedes at få en. Emnet tages op på Generalforsamlingen om der er
opbakning til indkøb af hjertestarter - sættes på agenda / Michael

8. Fokusområder 2020
•

Er der specielle fokusområder som vi skal koncentrere os om i 2020

Ad 8:
o Ingen fokusområder fastsat for 2020

9. Eventuelt
•
•

Hunde høm høm poser – Mange flere hunde i området
Busdrift

Ad 9:
o Høm høm poser: Skal der sættes poser op? Nej
o Busdrift: Der kommer sommerbus i 2020, Per indtræder i stedet for Gert
sammen med Mona i styregruppen.
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