
 
 

 
Referat bestyrelsesmøde - søndag d. 1. oktober 2017, kl.11 
Lundevangen 31, Vejby Strand  
 

Deltagere: 
• Anna-Maria Paamand (AMP) - ref 
• Gitte Bjørg (GB) 
• Kell Iisager (KI) afbud 
• Henrik Andersen (HA) 

 
• Tomas Wikborg (TW)  
• Anne Togeby (AT) 

 

  
Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidst, uploadet. 
2. Henvendelser siden sidst  

Der har kun været mægler henvendelser og byggesag se herunder. 
 

3. Byggesager  
Der følges på op at kommunen svarer klagende lodsejer. 
 

4. Vedligehold 
- Poppelvænget 9 spørger om drænet bagved dem er et privat dræn. 

Kort med drænrør og vedligeholdelse – Anne laver en udgave vi kan ligge på nettet så vi 
har styr på hvilke dræn foreningen vedligeholder 

 
5. Opfølgning på sidste møde 

- Bestyrelsesansvarsforsikring (AMP) – indhenter kontrol tilbud 
- Pris på skilte og udskiftning (HA) – Henrik laver et tilbud, efter en gennemgang af 

området 
- Afvikling af Hønsehold (TW, AMP, GB) 

Der skal sendes reminder om beslutningen fra generalforsamlingen, som evt. følges op 
med et besøg 
 

- Sti-klipning ved sø (KI) 
KI følger op på havemand så dette bliver gjort reglmæssigt. 
 

- ”Hækkerunde” (alle) 
Der er leveret materiale til udlevering til alle ejere. Vi har modtaget klage over at skriv 
ikke er fulgt op med konkret relevant anke. 
Kommunikationen strammes op for næste ”hække” runde. 



 
 

6. Lokalplan  
- Kommunen indspark til lokalplan skal sammenstilles med vores materiale og sendes 

tilbage til kommunen i kommenteret stand ind mødet med kommunen. 
- Næste møde i lokalplansudvalget er 8. oktober 2017 
- Møde med kommunen 24. oktober 2017, kl. 15.  

Kommunen forestiller sig færdig plan ultimo november.  
Dette skal vi have forklaret ikke er realistisk. 
 

7. Økonomi/nyt fra bogholderiet 
- status på indbetaling af kontingent i år og sidste år følges op af (GB/Lise) 
- kassekladde til dato, bank indestående (GB/Lise) - modtaget 
- Adgange til nets/e-boks skal opdateres (GB/KI/AMP) 
 
 

8. Evt. 
- Aflysning af bebyggelsesprocenten på vores deklarationer. (HA/AMP) 

AMP og HA samler op på historikken. 
 

- Upload af opdaterede vedtægter. 
GB uploader opdaterede vedtægter på baggrund af generalforsamlings beslutning om 
dyrehold. 


