Referat fra bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Klintegården den 29. marts 2017 hos Kirsten Elmøe

Deltagere:

Fraværende:

*****
Lars Kilhof, formand
Jeanet Lorentzen, kasserer
Jørgen Petersen, næstformand
Kirsten Elmøe, sekretær
Claus Christensen, bestyrelsesmedlem
Tine Corse, bestyrelsesmedlem
Inger Petersen, bestyrelsesmedlem
Morten Bang Rasmussen, suppleant

Referent:

Kirsten Elmøe

Ingen

*****
Punkt

Emne

1. Protokol
a. Godkendelse af referater fra 8. februar
2017

Beslutning

Ansvarlig

Referaterne blev godkendt.
Generalforsamlingsreferatet fra 14. marts 2017 er sendt til godkendelse i bestyrelsen, skal skrives under og lægges ud på hjemmesiden.

Claus og Lars

2. Konstituering af bestyrelsen og gennemgang af årshjul.
Konstituering af beTilretning af årshjulet er foretaget og sendt ud til bestyrelsen.
Ligeledes er bestyrelsen konstitueret og udvalg gennemgået. Således
a. styrelsen og gennemgang af årshjulet er vejudvalget foruden Lars og Jørgen nu suppleret med Jeanet som
kasserer. Jørgen og Claus er i badebrosudvalget, og Claus er fortsat
bestyrer af hjemmesiden og anden IT. Inger og Kirsten er fortsat i
Strandudvalget.
3. Meddelelser fra formanden og vejudvalget
a. Orientering om drøf- Hartvig har foreslået, at den brønd som ligger i rabatten på Vårgyveltelser med Hartvig
vej 40 bliver renoveret af Gendrup, da den ikke er med i vejprojektet.
vedr. vejsagen

b.

c.

Orientering om alléen på Engvej

Det blev drøftet, hvad vi skulle gøre med de første ca. 16 meter af
alléen, som kommunen ejer. Skulle vi rent profylaktisk asfaltere dette
stykke på vores regning for kommunen. Lars vil undersøge, hvad
denne merudgift løber op i.

Asfaltarbejde

Man kan for egen regning tilkøbe sig asfaltarbejde ud for egen parcel;
der vil i så fald blive sendt brev ud fra Hartvig om dette til grundejerne;
dette bør også gælde for de grundejer, som ikke er med i vejprojektet,
f.eks. beboere på Klintegårdsvej.

4. Meddelelser fra Kassereren
Status
Den nye kasserer fremlagde forbrugsopgørelsen, og Jeanet er til opa.
læring hos Bent. Jeanet vil gerne gå over til system Eqnomic for 79 kr.
mdl. Dette blev godkendt af bestyrelsen.

Kirsten

Lars

Lars.

Lars, Jeanet
og Hartvig.

Bent er stadig med på sidelinjen for at færdiggøre fordelingsnøglen på
regningen til de grundejere, som er med i vejprojektet.
Ligeledes vil der blive sendt brev ud til grundejerne for at undersøge,
hvor mange der kan betale med det samme, så vi har et estimat på
hvor stort et lån vi skal optage for de resterende grundejere.
5. Meddelelser fra strandudvalget
Lars mangler at betale Terry for reparation af svejsning, møtrikker og
a. Status
skruer!!!!!!
Morten og Lars indhenter tilbud fra to tømrere om udskiftning af brædder på bænkeborde på Sydgrunden enten i hårdt træ eller i ”plastiktræ”.
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Lars

Punkt

Emne

Beslutning

Ansvarlig

6. Meddelelser fra badebrosudvalget
Der er udsendt invitation til broopsætning den 30. april.
a. Status

Claus

7. Opdatering af hjemmesiden:
a. Status mm.
8. Eventuelt/diverse
a.

Tilkendegivelse til tidligere kasserer Bent for hans store arbejde
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Lars

