Referat fra bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Klintegården den 9. januar 2017 hos Bent Rasmussen

Deltagere:

Fraværende

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

Referent:

Kirsten Elmøe

*****
Punkt

Emne

1. Protokol
a. Godkendelse af referat fra 17. november
2016

Beslutning

Ansvarlig

Referatet bliver snarest belejligt sendt til Claus og efter godkendelse
lagt på hjemmesiden.
Vedtægtsændringer bliver lagt frem samtidig med indkaldelse til generalforsamlingen 2017.

Lars

2. Meddelelser fra formanden
a.

Meddelelse fra formanden.

•

•
•

Lars Kilhof
Alléen på Engvej bliver ret snart ryddet for birketræer af anlægsgartner Søren Eidsbo, hvorefter der bliver plantet rød
ahorn med 6 meters afstand og tilstødende buske omkring.
Der bliver en parkeringsplads i midterrabatten mellem de nyplantede ahorntræer, og man kan herefter ikke bruge rabatten
som vendeplads.
Det bliver sat nye skilte op, når vejene bliver renoveret omkring april, når frosten er af jorden.
Der er en udestående regning for reparation af Engvej og
Strandgårdsvej. Denne regning er ved at blive udredt.

3. Meddelelser fra kassereren
a.

b.

Status

Budget

•
•
•
•
•
•
•

•

4. Meddelelser fra vejudvalget
Status for veje
a.

•
•

Afstemning af regnskabet for året blev gennemgået.
Vi er nu oppe på 236 medlemmer qva to udstykninger.
Der har været 18 ejerskifter i år.
Bent vil undersøge, hvornår Vandværksgrunden på Klintegårdsvej er blevet udstykket. Den er nu blevet solgt.
Der har det sidste år været en øgning af rykkergebyrer og 2
Inkassosager.
Udgifterne til vedligehold af strandgrundene er blevet væsentlig mindre, derfor blev der fremsat et forslag om at istandsætte
bænkebordene på Sydgrunden med vedligeholdsfrit træ enten
”plastiktræ” eller hårdt træ. Det malerarbejde der igennem
årene er blevet udført af frivillige på Strandrensningsdagen er
ikke længere så holdbart.
Mulighed for at sætte kontingentet ned kommer med på generalforsamlingen.

Bent

Vejprojektet får sit eget regnskab.
Rådgivende ingeniør Hartwig laver det sidste udbudsmateriale
omkring hjørner, brønde etc.

Lars & Jørgen
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Bent

Punkt

Emne

Beslutning

5. Meddelelser fra strandudvalget
a. Status
•
•

Ansvarlig

Som tidligere beskrevet forslag om renovering af bænkene på
Sydgrunden.
Jørgen har fjernet krat foran bænken på Nordgrunden, så udsigten er intakt. Ligeledes ”lægger” Jørgen den udgåede poppel ned.

6. Meddelelser fra badebrosudvalget
a. Status
• Det gik meget fint med at få broen op, der kom mange og gav
en hånd med; vi håber på tilsvarende stort fremmøde, når
broen skal sættes op igen til foråret.
• Vi mistede en ”fod” til broen.

7. Opdatering af hjemmesiden:
a. Status mm.

•

Claus lægger de manglende referater på hjemmesiden, når de
er kommet ham i hænde.

8. Eventuelt/diverse
a.

•

OBS! OBS! Husk at de respektive udvalg får skrevet deres beretning for året og sendt denne til Lars inden 1. februar 2017,
så Lars kan få skrevet de forskellige udvalgsberetninger sammen, så den endelige samlede beretning ligger klar til godkendelse d. 7. februar 2017.

Næste møde er den 7. februar kl. 19.30 hos Jørgen, Ahornvej 39
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Kirsten
Inger

Jørgen

Jørgen &
Claus

