Referat fra bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Klintegården den 13. januar 2016 hos Lars Kilhof

Deltagere:

Fraværende

*****
Lars Kilhof, formand
Bent Rasmussen, kasserer
Jørgen Petersen, næstformand
Inger Petersen, bestyrelsesmedlem
Kirsten Elmøe, sekretær
Claus Christensen, bestyrelsesmedlem
Leif Askholm, bestyrelsesmedlem
Tine Corse, suppleant

Referent:

Kirsten Elmøe

*****
Punkt

Emne

1. Protokol
a. Godkendelse af referat fra 24. november
2015

Beslutning

Ansvarlig

Referatet blev godkendt.

2. Meddelelser fra formanden
a.

Meddelelse fra formanden.

Formanden har haft en del kontakt med nabogrundejerforeningen
angående fjernelse af gamle birketræer og lignende på Engvej. Konklusionen bliver at vi sætter nye træer op på vores stykke. Dermed får
vi også gavn af den nye vejbelysning, som for nuværende ikke kan
lyse vejen ordentlig op grundet de mange gamle træer.
Angående renovering af vores del af Strandgårdsvej og vores del af
Engvej kobler vi os på den anden grundejerforening (vejformand Peter
Lund).
Kontakt til advokat angående renovering af vore veje:
• planen bliver at der skal laves vedtægtsændringer for at kunne låne til vejrenoveringen
• der opstilles lånetilbud fra Nordea.
• Der indhentes entreprenørtilbud på renovering
Dette går Lars, Bent, Jørgen og Leif i gang med, og der bliver lavet et oplæg til generalforsamlingen, så det bliver forståeligt for
alle grundejere.

3. Meddelelser fra kassereren
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Lars Kilhof

Punkt

Emne

Beslutning

Ansvarlig

a.

Status

Bent fremlagde udkast til resultatopgørelsen for 2015.
Nordea har nu udviklet Nem ID til foreninger, Bent kan betale og Lars
kan få indblik.

Bent

Udkast til budget for 2015.
Se i øvrigt Bents oplæg til beretningen for 2015.
Regnskabet sendes til revision og godkendelse af revisor.

Bent, Lars

b.

Budget

4. Meddelelser fra vejudvalget
Status for veje
a.

5. Meddelelser fra strandudvalget
Fortsat problemer med at få tømt skraldeposer både på stranden og
a. Status
på Klintebakken ud for Sydgrunden. Lars tager sig af det.
Nyt vejskilt til Klintebakken er ikke renoveret på den sydlige side.
Vi skal finde ny gartner der kan slå græs på Nordgrunden/Sydgrunden. Jørgen/Kirsten undersøger dette.
6. Meddelelser fra badebrosudvalget
a. Status

7. Opdatering af hjemmesiden:
a. Status mm.

8. Eventuelt/diverse
a.

Næste møde er den 9. februar kl. 19.30 hos Kirsten, Klintebakken 19.
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Kirsten
Inger
Lars
Jørgen

