Avlegård Grundejerforening
INDKALDELSE/referat
Til/fra møde 2-11 i

Avlegård Grundejerforening – bestyrelsen
Lørdag den 2. juli 2011, kl. 13.30

Mødedeltagere:

- del af bestyrelsen – mødet holdes hos fmd., Tårnuglevej 2.
Suppleanter for orientering

Referent:

Kell Iisager

Afbud:

Torben Dyel

DAGSORDEN
0-2-11
1-2-11
2-2-11
3-2-11
4-2-11
5-2-11
6-2-11
7-2-11

Velkomst
Godkendelse af dagsorden og ref. fra sidste møde
Meddelelser fra formand, kasserer og konstituering i følge vedtægterne
Årets generalforsamling, evaluering pkt. for pkt.
Bestyrelsen
Byggesag
Næste møde
Eventuelt

0-2-11

Velkomst
Ved fmd. – særlig velkomst til Kell Iisager som suppl.
Kell Iisager påtog sig at referere fra mødet

1-2-11

Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

Indstilling:

Til godkendelse.

Beslutning:

Godkendt

Lixtal: 37.4

Side 1 af 3
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Meddelelser fra fmd., kass. – konstituering – opgavefordeling
Sagsfremstilling:

1.
2.
3.
4.
5.

Konstituering
Opgavefordeling
Kassereren orienterer om den økonomiske status
Orientering om … v/fmd
Det er stadig og til enhver tid grundejeren, der har ansvaret for rabat- og vejarealet, der er i tilknytning til grunden. Der er stadig enkelte, der ikke er deres ansvar bevidst. Det er stadig og til enhver tid
grundejeren, der har ansvaret for at regler, vedtægter, lovgivning og
det tinglyste på ejendommen overholdes.
6. Lokalplan!

Indstilling:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Beslutning:

1. Torben Hermansen blev næstformand og Slawek Szrenk blev sekrt.
2. Tomas sagde ja til at arbejde med at få oprettet e-mail database
og Torben Dyel varetager det tidligere (udover kass.-jobbet)
3. Der var ikke noget nyt at oplyse
4. Ikke noget nyt
5. Ikke noget at tilføje – udover at ansvaret ligger hos den enkelte
grundejer
6. Der arbejdets fortsat langsigtet

Næstformand, Torben Hermansen – Sekrt., Slawek Szrenk
Opgavefordeling vil fremgå af mødet.
Det indstilles, at godkende kassererens orientering.
Anden orientering tages til efterretning.
Hvad gør vi?
Hvad gør vi?

Der er lagt et link på hjemmesiden med henvisning til
kommunens regler for haveafbrænding og hygge bål

3-2-11

Årets generalforsamling, evaluering pkt. for pkt.

Sagsfremstilling:

Alle punkterne fra generalforsamlingen blev gennemgået

Indstilling:

Fremgik af mødet!

Beslutning:





Slawek Szrenk kontakter Gribskov Kommune vedr. dårlige oversigtsforhold ved udkørsel fra Tårnbakken til Strandvejen. Derudover er
bevoksningen i rabatten, på den modsatte side af Strandvejen vokset helt ud til asfalten.
Snerydning er sommerhusejernes ansvar, der skal ryddes til midten
af vejen. N.fmd. sender link fra Gribskov kommunes hjemmeside
med henvisning til reglerne videre til fmd., som sørger for, at det
kommer på hjemmesiden.
Lixtal: 37.4
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4-2-11
Sagsfremstilling:

I

Bestyrelsen.
1. Her er det muligt for bestyrelsen at fremkomme med pkt. til debat,
indstilling og evt. beslutning. Den øvrige bestyrelse er altid meget
velkommen til at fremsætte pkt. til dagsorden på forhånd og dette –
som sædvanligt - senest 8 dage før et aftalt og fastsat bestyrelsesmøde.
2. Kass. John Petersens ”afgang”

Indstilling:

1. Intet – 2. Afskedsgave med tak for de mange år

Beslutning:

Bestyrelsen blev enige om at give John Petersen en afskedsgave –
fmd. sørger for dette.

5-2-11

Byggesag

Sagsfremstilling:

Vil fremgå på mødet – v/fmd og n.fmd

Indstilling:

Vil fremgå af mødet

Beslutning:

Sagsfremstilling og indstilling godkendt
Bestyrelsen gav formand og næstformand mandat til at gå videre med klage
til Hovedstads Regionen over Gribskov kommunes håndtering at sagen.

6-2-11

Næste møde

Sagsfremstilling:

Næste møde besluttes her eller senere –

Indstilling:

Vil fremgå af mødet

Beslutning:

Der indkaldes til møde, når der foreligger svar fra Hovedstads Regionen

7-2-11

Eventuelt

Sagsfremstilling:

Under dette pkt. kan alt relevant debatteres, men intet besluttes.
Intet til dette pkt.
Mødet hævet kl. 15:00

Til egne notater:

Lixtal: 37.4
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