
Referat af bestyrelsesmøde 8/4 2018 hos Torben

1 Godkendelse af referat og dagsorden. Godkendt.

2 Økonomi
   Erik fremlagde regnskab med overskud. Desuden budget. Veje og grøfter 2018 kan 
ikke klares uden at tage af egenkapitalen. Da vi ikke ønsker dette, må vi foreslå 
kontingentforhøjelse til 600 kr, som først kan træde i kraft 2019.

3 Veje
   Per Vognmand har skrabet, men mangler et par steder. Anne ringer til ham om 
Fyrresvinget, Lynggårdsvej og Torbens hjørner, hvor der skal lægges rigeligt grus på.
Fibia har ikke aftalt noget med vores grundejerforening, inden de begyndte på at 
grave. Det er meget forskelligt, hvordan der er blevet gravet. Evt. klager må rettes til 
Fibia.

4 Grøfter
  Grøften ved Fyrrevej er ok- men meget bred. På Kongepart Strandvej mangler 
rensning ved nr 40. Anne klager over dette til Per.
Torben spørger Ejvind, om han vil være konsulent på grøfter, da han ved noget derom

5 Udgravning på Lyngvejen ved Koglevej.
   Her har der været klaget til Kommunen og Forsyningen af både Ejvind Alstrup, 
Anne og Allan. Vi har fået alle mulige forklaringer, men det lader til, at der ikke kan 
fremskaffes den brønd, der skal udlufte. Vi må holde dem til ilden.

6 Generalforsamling 27 maj 2018
   Vi ønsker småændringer i vedtægterne, derfor indkaldes til både ordinær og 
ekstraordinær generalforsamling. Erik laver forslag til vedtægtsændringer.
Indkaldelse af forslag. NB Klagerne over veje må komme med forslag og møde op på
generalforsamlingen.
Allan laver indkaldelse og Erik sender den ud sammen med budget. Til næste år kun 
indkaldelse på hjemmeside og tavler. 
Poul spørger Mohr, om han vil være ordstyrer.
Anne spørger suppleanter, om de vil genvælges. 
Bestyrelsen holder møde efter generalforsamling.
Derefter strandrensning og en forfriskning hos Erik og Kirsten.
 
7 SOL og SAGT
Borgmesteren har nedlagt SOL, hvilket Poul mener vil føre til at politikerne hører 
endnu mindre på os landliggere.
SAGT Gennemgang af referat af møde i SAGT. Nyt møde 9/4, hvor Erik deltager.   

8 Evt.  Ny koholder, se opslag på låger, der skal kun være 25 køer for fremtiden.    


