Referat fra bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Klintegården den 8. februar 2017 hos Jørgen Petersen

Deltagere:

Fraværende:

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

Referent:

Kirsten Elmøe

Inger Petersen, bestyrelsesmedlem

*****
Punkt

Emne

1. Protokol
a. Godkendelse af referater fra 11. oktober
og 17. november
2016

Beslutning

Ansvarlig

Referaterne blev godkendt og ligger nu på hjemmesiden.

Claus og Lars

2. Meddelelser fra formanden
a.

Meddelelse fra formanden.

•

Orientering om drøftelser med Hartvig vedr. vejsagen.
Hartvig retter tilbuddet til, efter at Engvej og Lille Strandgårdsvej er blevet asfalteret.

•

Orientering om alléen på Engvej.
Lars vil forespørge Jan Hechmann på Klitvej om, hvem der
ejer rabatten på Engvej og ligeledes rette forespørgsel til
kommunen med hensyn til at få kendskab til ejerskabet af rabatten.
Ligeledes at aftale med naboforeningen af vi skal have en
skriftlig tilkendegivelse på, at vi fælder alleen på Engvej, planter nye træer og buske.
Lars vil ligeledes indhente et alternativt tilbud til renovering af
rabatten.

•

Drøftelse og godkendelse af indkaldelse og beretning.
Diverse tilpasninger og korrektioner til dagsordenen og beretningen til den kommende generalforsamling d. 14. marts 2017
blev foretaget.
Fysisk uddeling af dagsordenen og beretningen vil finde sted
til de medlemmer, som ikke har en kendt mailadresse.
Denne uddeling vil finde sted søndag d. 19. februar kl. 10 fra
Kirstens domicil.
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Lars Kilhof

Punkt

Emne

Beslutning

Ansvarlig

Det blev vedtaget, at der fremover skal være to underskrivere af betalinger af regninger.
Disse to er nu kassereren og næstformanden.
Papirerne i forbindelse hermed bliver sendt til Nordea.
Kassereren fremlagde og gennemgik regnskabet, efter at det var blevet godkendt af revisoren.

Bent

3. Meddelelser fra kassereren
a.

Status

Det blev aftalt, at Bent laver udkast til Karlslunde Strands Vandværk
om medlemskab af grundejerforeningen som anført i lokalplan 13.36

4. Meddelelser fra vejudvalget
Status for veje
Snerydningen forløber nu tilfredsstillende.
a.

5. Meddelelser fra strandudvalget
a. Status
6. Meddelelser fra badebrosudvalget
Der er kommet ny presenning til badebroen.
a. Status

7. Opdatering af hjemmesiden:
a. Status mm.

8. Eventuelt/diverse
a.

Kirsten bestiller øl, vand, kaffe, te og kringle til generalforsamlingen
d. 14. marts 2017.
Lokalet er booket.
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