Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Klintegården den 19. november 2014 hos Bent
*****
Referent:

Deltagere:

Kirsten Elmøe

Betina Rasmussen, formand
Jørgen Petersen, bestyrelsesmedlem
Kirsten Elmøe, sekretær
Lars Kilhof, næstformand
Bent Rasmussen, kasserer og bestyrelsesmedlem
Claus Christensen, bestyrelsesmedlem
Tine Corse, bestyrelsesmedlem
Inger G. Petersen, suppleant
Udtrådt af bestyrelsen: Eric Lerche

Afbud

*****
Punkt

Emne

Beslutning

Ansvarlig

Referatet blev godkendt. De følgende referater angående udstykningssagen er brugt som interne arbejdspapirer

Bestyrelsen

Status vedr. udstykning af Ahornvej,
samt vedtagelse af
næste skridt
Orientering omkring
Strandvejen

Beslutningen blev anket og høring udskudt til 24. november. Det besluttedes at informere de andre grundejerforeninger i Greve kommune
om vore indsigelser mod udstykningen af grunde under 500 m2, herunder minus vej.
Der er sat to projektmedarbejdere i gang med at se på renovering af
Strandvejen. Umiddelbart har vi ikke nogle ønsker om ændringer;
vejen ser pæn ud og fungerer godt bortset fra manglende skilte, der
skal hindre, at man kører over midterrabatten. Betina vil kontakte
medarbejderne i kommunen for nærmere oplysning om projektet.

Betina

c.

Gennemgang af
arbejdsgange i bestyrelsen

Hvert udvalg bedes udfærdige et årshjul til næste møde.
Således er Strandudvalgets årshjul:
1. planlægning af Strandrensningsdagen første lørdag i juni, invitation sendes ud på mail
2. Planlægning af Skt. Hans bålet, afbrænding og trykning af
sange
3. Planlægning af græsslåning og bjørneklobekæmpelse første
uge i hver måned fra maj til oktober.
4. Opsætning af ”Hømposer”.
5. Opsyn med vore strandgrunde.
6. Opbevaring af vaders på Klintebakken 19.

Bestyrelsen

d.

Oprydning i gammelt
arkiv

Uddeling af de gamle arkivmapper til næste bestyrelsesmøde; det
bliver ca. 2-3 mapper til hvert bestyrelsesmedlem, hvorefter hver enkelt sorterer i de gamle sager. Det der skal gemmes kunne evt. være
årsberetninger, indkaldelser til generalforsamling, referat fra generalforsamlinger, sager bestyrelsen har været indblandet i, etc. Dette vedtages på næste møde, hvorefter det ønskede materiale kan blive
scannet ind.

Bestyrelsen

e.

Orientering fra Nordgrunden

Jørgen planlægger til februar/marts at rydde mindre træer på Nordgrunden efter forudgående invitation pr. mail til medlemmerne.

f.

Mærkesager for
Grundejerforeningen.

1. Protokol
a. Godkendelse af referat fra 21. august
2014
.
2. Meddelelser fra formanden
a.

b.

g.

Betina

Det bør klart være lugt og tangproblemer som har første prioritet. Betina vil kontakte
grundejerforeninger i Solrød, som har haft succes med denne mærkesag.

Indlæg til årsberetningen.
Hvert udvalg skal have skrevet årsberetning til Betina senest mandag den 29. december 2014, så årsberetningen kan komme med på første møde i januar.
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3. Meddelelser fra kassereren
Bent har indsendt forbrugsopgørelse pr. 18.11.2014.
a. Status
Der er en del penge til vedligeholdelse af veje tilbage på kontoen. De
er alle øremærket til brud og brønd på sti på Kløvervej.
Personlige oplysninger til Nordea i henhold til lovgivningen afgives kun
fra formand og kasserer, da det kun er de to som står for økonomien.

Bent

b.
c.
4. Meddelelser fra vejudvalget
Status vedr. vedlige- Der er repareret et drænrør og anlagt brønd, da der på en sti på Kløa.
hold af veje
vervej har fundet et brud sted med store oversvømmelser som resultat.
Aktuel henvendelse
Vi er tilbage til Snevagten, da andre entreprenører ikke kunne etableb.
res, men nu kun med saltning en gang ugentlig, når det er aktuelt.
Måske skal der udfærdiges et infobrev til grundejerne om denne mindre saltning; dette tages op til næste møde.
c.

Vejfond

Hvis vi skal have en vejfond, skal dette stå i vore vedtægter, og det
gør det ikke pt. Så vi kan ikke umiddelbart spare op til en vejfond.

Lars K.

Lars K.

Vejudvalget mangler noget historik om vejene, en sådan gives af Lars
K.

d.
5. Meddelelser fra strandudvalget
a. Status
6. Meddelelser fra badebrosudvalget
Vaders bliver fremover flyttet til Klintebakken 19 fra Lars Jørgen
a. Status

Betina

7. Opdatering hjemmesiden:
a. Status

Claus

Bestyrelsen var enige om, at arbejdsmængden med hjemmesiden
mv., ikke havde været så omfattende som forudsat ved budgetlægningen. Det blev besluttet at tildele Claus et honorar på 2.000 kr. for
hans arbejde med hjemmesiden samt at han er indtrådt i bestyrelsen
efter Eric Lerches udtræden.

b.
c.
d.
8. Eventuelt
a.

b.

Punkterne under evt. blev ikke taget op, da Betina fik travlt med at skrive infobrev om udstykningssagen, som skulle sendes til de andre
grundejerforeninger.
Betina har fået nyt telefonnummer: 61 24 99 95
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