Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Klintegården den 9.februar 2016 hos Kirsten

Deltagere:

Fraværende

*****
Lars Kilhof, formand
Bent Rasmussen, kasserer
Kirsten Elmøe, sekretær
Claus Christensen, bestyrelsesmedlem
Inger G. Petersen, bestyrelsesmedlem
Leif Askholm, bestyrelsesmedlem

Referent:

Kirsten Elmøe

Jørgen Petersen, næstformand
Tine Corse, suppleant

*****
Punkt

Emne

1. Protokol
a. Referat fra 13. januar
2016

Beslutning

Ansvarlig

Dette glemte vi at godkende, det tages med på næste møde.

Kirsten

2. Meddelelser fra formanden
a.

Siden sidst

b.

Generalforsamlingen 2016

a. LK laver aftale med advokaten i uge 6 om udkast til vedtægtsændringer, så vi kommer til at hæfte foreningsvis
ved optagelse af lån til vejrenoveringen. Vi skal evt. stille
med en kassebeholdning som garanti for optagelse af
lån.
b. LK kontakter Nordea ang. lån, og Bent og Leif deltager.
c. LK. Indhenter et bud fra entreprenør Gendrup om pris for
vejrenoveringen.
d. LK bestiller lokale til generalforsamlingen.
e. LK har modtaget de gamle sagsmapper fra tidl. formand
Betina Rasmussen
LK. retter det sidste til i beretningen, som sendes ud til godkendelse af bestyrelsen inden den 14. februar, hvorefter
Claus laver lister for uddeling og maillister, som skal sendes
ud den 21. februar; uddelingen sker fra Ingers adresse kl. 10.

Lars, Bent og
Leif

alle

c.

3. Meddelelser fra Kassereren
a. Årsregnskabet

4. Meddelelser fra vejudvalget
Vejrenoveringen
a.

b.

Snerydningsaftale

Dette er kommet tilbage fra revisor uden anmærkninger.
Som noget nyt fra revisionen er der kommet et hændelsesprotokollat samt protokollat for 2015. Leif ser dette efter.

Der orienteres om renoveringen på generalforsamlingen, hvorefter vejlån og selve renoveringen behandles på en ekstraordinær
generalforsamling.
Jørgen kontakter ”Snevagten” angående vores ”tilfredshed” med
snerydningen, ligeledes brug af alt for store maskiner, som kører
diverse kanter af.
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Bent ,Leif

Punkt

Emne

Beslutning

Ansvarlig

5. Meddelelser fra strandudvalget

Strandrensningsdag

Lørdag d. 4. juni kl.10, 2016

6. Meddelelser fra Badebrosudvalget
Opsætning af bro
Lørdag d. 30. april kl.09.00 i 2016; vi kan lige se om det kommer
til at passe.
7. Hjemmesiden:
A
Evt. brunch på Arken for bestyrelsen bliver ikke den 6. marts, ny dato findes af LK.
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Inger, Kirsten

Jørgen

