Referat fra bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Klintegården den 14. september 2016 hos Inger Petersen

Deltagere:

Fraværende

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

Referent:

Kirsten Elmøe

*****

Punkt

Emne

1. Protokol
a. Godkendelse af referat fra den ekstraordinære generalforsamling 8. august
2016

Beslutning

Ansvarlig

Referatet blev godkendt. Lars sender det videre til underskrift og
Claus lægger det på hjemmesiden.

Lars og Claus

2. Meddelelser fra formanden
a.

Meddelelse fra formanden.

•

Orientering fra nabogrundejerforeningen vedr. vejrenovering samt allé på Engvej.
Nabogrundejerforeningen har asfalteret Engvej plus vores lille
del af Engvej, som vi så betaler for.
Birketræerne i alléen på Engvej bliver til efteråret fjernet og
genplantet af mindre træer. Så er der også en chance for at
vejbelysningen kan oplyse vejen, for nu er der helt mørkelagt
under birketræerne.

•

Orientering om problem med sten i rabatter.
På Vårgyvelvej og Lille Engvej ligger der sten helt ud til kanten
af rabatten. Men sten kan ikke fjernes på ejers regning, idet
det ikke står i vedtægterne. Dette issue tages op på den
kommende generalforsamling. Stenene skal dog fjernes når
der skal asfalteres.

•

Drøftelse af salg af strandgrunden (Sydgrunden).
Dette kan ikke ske, da der ikke er nogen matrikel på grunden;
vi betaler ej heller ejendomsskat på grunden, og ligeledes går
der en strandbyggelinje øverst på grunden. Grundejerforeningen har bare som pligt at passe grunden, ligeså Nordgrunden
ved Fortet. Dette var et forslag fra en grundejer, som mente at
vi ved salg kunne bruge pengene til vejrenoveringen.

3. Meddelelser fra kassereren
Bent er på ferie hvorfor dette punkt udgår.
a.
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4. Meddelelser fra vejudvalget
a.

•

5. Meddelelser fra strandudvalget
a.
•

•

Ansvarlig

Orientering om fremdrift i udbud af vejrenovering.
Der er kommet udbudsmateriale fra det rådgivende ingeniørfirma Hartvig, fra NCC, Vejdoktoren, Gendrup og Munk.
Tine undersøger i to andre banker end Nordea om det er muligt at opnå bedre vilkår for vort lån til vejrenoveringen.

Græsslåningen på Sydgrunden/Nordgrunden fungerer fint efter kontrakt ny gartner. Hvad angår rydning af skråningen på
Nordgrunden vil vi til efteråret få et prisoverslag. Man kan
ganske enkelt ikke se havet, når man sætter sig på den af Inger og mig nymalede bænk.
Endelig er det lykkedes igen ugentligt at få tømt de to skraldeposer på Sydgrunden via kommunen. Kirsten siger særdeles
mange tak for det.

6. Meddelelser fra badebrosudvalget
a.
• Der mødte kun 2 op til nedtagning af badebroen, givetvis
grundet den megen aktivitet omkring KIF´s 150 års jubilæum.
Derfor blev ny dato berammet til søndag den 2. okt. kl. 09.30,
så nu er det bare at få alle ”våbenføre” mænd af huse.

7. Opdatering af hjemmesiden:

8. Eventuelt/diverse
a.

Inger bestiller bord og menu til bestyrelsens middag til den 11.okt.
kl. 18.30 på Det Gamle Røgeri.

Næste møde er den 17. november kl. 19.30 hos Kirsten, Klintebakken 19.
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