Referat fra bestyrelsesmødet hos Jeanet den 15.
november 2017
Deltagere:
Lars Kilhof, Jeanet Lorentzen, Jørgen Petersen, Claus Christensen, Tine
Corse, Inger Petersen og Kirsten Elmøe.
Afbud: suppleanten Morten
1. Godkendelse af referat fra sidste møde den 27. september 2017
Dette blev godkendt og lægges på hjemmesiden; Claus skal ligeledes
lægge de forrige referater på hjemmesiden.
2. Meddelelse fra formanden
a. Der er sendt rykkere ud til 41 husstande, som ikke har indbetalt
til asfalteringen. Rykkerbrev vedhæftes (Claus). ca. 46 grundejere
vil låne til asfalteringen via kontingentforhøjelse over ti år.
b. Der har været afleveringsaftale med Pancas.
Der er 7 mangler, der skal udbedres inden den endelige betaling
pr. 30. november.
1. Der mangler skilt for enden af Ahornvej.
2. Der mangler hajtænder på begge sider af Klintegårdsvej og
Ahornvej.
3. Klintebakkens stikvej ud for parcellerne 13, 15, 17 og 19 er
endnu ikke blevet asfalteret.
4. Strandgårdsvejens sætning ved vendepladsen på ca. 4 m2 skal
asfalteres til foråret.
5. På Solkrogen er en hajtand blevet til en ”mælketand”; dette
skal udbedres.
6. Imellem Parkvej og Klintegårdsvej 4a skal der fjernes asfalt.
7. En anden sætning på Vårgyvelvej nr. 40 skal også udbedres.

Herefter går Gendrup i gang med udbedring af skilte.
c. På alléen på Engvej er alle træer nu plantet og der er sået græs.
Der ventes med buskene til foråret.

3. Meddelelse fra kassereren:
Driftskonto gennemgået

4. Vejudvalget: Dette blev behandlet under formandens punkt.

5. Meddelelser fra badebrosudvalget.
Der skal svejses nye holdere til fæstning af træfagene til broen;
ligeledes skal der svejses to nye ”fødder” til
broen. Terry vil blive spurgt om hvor de kan laves.
Vi skal se efter tilbud på 2 par nye vaders.

6. Meddelelse fra Strandudvalget:
Der er observeret en soveplads i kassematen på Nordgrunden,
men den så ren og pæn ud. Jørgen vil tage en patruljering forbi.

Evt. Kirsten udfærdiger et brev til den grundejer, som ikke har fået
klippet sin hæk ind til skel.

Næste møde bliver hos Inger 10. januar 2018 kl. 19.30.

Referent: Kirsten

