Bestyrelsesmøde 15/11 2013
Til stede:
Niels Hansen
Thomas Lystlund
Tomas Wikborg
Gitte Selnæs
Kell Iisager
Lisbeth Brandt Olsen

Afbud:
Signe Christensen
Inge-Lise Mikkelsen

Agenda:

1. Velkomst ved formanden
2. Godkendelse af dagsordenen - enstemmigt godkendt
3. Asfaltering
4. Byggesager (generelt)
5. Dato for næste generalforsamling
6. Næste møde
7. Eventuelt

3. Asfaltering: Det er afsluttet. Det blev firmaet Pamgas der varetog
jobbet. Herudover vil ukrudt blive sprøjtet, hvor asfaltarbejdet skal
foregå; nemlig på Bjørnedalen, Mellemkæret, Midgårdsvej samt på
Poppelvænget. Arbejdet er afsluttet
Eftersom økonomien ikke rækker længere er det besluttet at
asfaltarbejdet på henholdsvis Tårnuglevej ikke bliver varetaget i denne
omgang, da bestyrelsen ikke ønsker at dræne kassen helt. Og at Pangas
siger at der ikke sker noget ved at vente med reparationer til næste år
4. Byggesager: Bestyrelsen har modtaget et brev om tilladelse til at omgå
Servitutterne på et kommende byggeri. Brevet indeholdt nabohøringer
fra alle naboer.
Vi henstiller til at det til enhver tid er muligt for den enkelte matrikelejer i
foreningen at søge et civilt søgsmål. Bestyrelsens besluttede ikke at bruge
vores indsigelsesret.
5. Søndag d. 06.07.2014 i Vejby Forsamlingshus kl. 11.
6. Næste bestyrelsesmøde bliver d. 11.4. 2014.
7. Hjemmesiden:
Vi mener at hjemmesiden er forældet og vi vil derfor tage hånd om at den
bliver mere "up 2 date", hvor vi sikrer, at den bl.a. indeholder:
-Kommunikere formål med foreningen
- Div. relevante dokumenter skal være tilgængelige
- Regler for beskæring samt for tidsrummet for græsslåning.
Her diskuterede vi de udfordringer, der har været med at betale for

kontingentet for medlemskabet i Grundejerforeningen for 2014. Det bør
ikke gentage sig med girokort, der indeholder forkerte oplysninger.
På baggrund af ovennævnte udfordringer har bestyrelsen besluttet sig for
ikke at udsende rykkergebyr ved 1 rykker for betaling for 2014.
Vi talte også om hastigheden på vejene, hvor vi må konstatere at der ofte
bliver kørt med høj hastighed. Bestyrelsen henstiller til at
fartbegrænsningen bliver overholdt og at der bliver kørt efter forholdene.
De to losejere ud mod stien ved mosen bedes holde deres hække, således
det er fremkommeligt at gå på stien.
Formanden takkede for god ro og orden og mødet blev ophævet.

