Referat fra den 19. december 2017 af ekstraordinært bestyrelsesmøde
hos Inger.

Tilstede var alle undtagen Claus og Morten.
• Regning fra Pancas
Pancas har sendt en regning stor 1.347.597,63 kr. til
grundejerforeningen for udført asfaltarbejde, og denne regning skal
betales inden den 31/12-2017 . Regningen er imidlertid alt for høj,
idet tilbuddet fra Pancas lød på 1.062.358,00 kr. Lars sender denne
anke retur via mail og cc. til resten af bestyrelsen samt til
rådgivende ingeniør Uffe Hartwig.

• Manglende asfaltering af Klintebakken
Uffe Hartwig har for nylig sendt et kort over hvilke veje som skulle
asfalteres, og tilbuddet er afgivet på baggrund heraf. Af dette kort
fremgik det, at Klintebakkens stikvej ikke var påført. Årsagen hertil
er ukendt. Kortet lægges på hjemmesiden, hvor man kan se, at
stikvejen ikke er påtegnet. Stikvejen vil efterfølgende blive asfalteret
for 16.000 kr. når temperaturen tillader det. Lars skal skaffe skriftlig
accept af dette fra Pancas, således at vi har den fornødne
dokumentation for at det manglende asfaltarbejde nu også vil blive
udført.
• Manglende hajtænder og andre småting
Det er på hjørnet af Ahornvej og Klintegårdsvej, hvor de gamle
hajtænder ligger under asfalteringen på den kommunale
Klintegårdsvej, at disse skal genetableres plus andre småting i
forbindelse hermed.

• Regning fra Gendrup
Denne bliver sat til betaling, når det manglende skilt for enden af
Ahornvej/”Berlinmuren” er sat op.

• Rykker for afvandingsproblemer
Lars rykker Hartwig for flere afvandingsproblemer på Vårgyvelvej
11, Kløvervej 22 og Engvej ca. nr. 12.
Lars sender denne rykkermail cc. til bestyrelsen
• Betaling til asfalt fra Klintegårdsvej 1/Agervej
Lars vil kontakte kommunens jurist angående denne grundejers
beliggenhed, med hensyn til om de skal betale asfalt eller ej.
CC. mail til bestyrelsen.

• Betaling af asfalt vedrørende Klintegården 1-9
Disse parceller har udkørsel til Kløvervej, så de skal betale for
asfalten. Lars sender Lokalplanen til Klintegårdens parceller fra 1-9
som bevis for dette.
• Angående betaling af asfalt
Her har 20 grundejere tilkendegivet, at de vil ind under
afdragsordningen. Ca. 80 grundejere har intet foretaget sig
angående betalingen. Derfor får de nu brev fra Lars om hvilken
betalingsform de vil indgå i. Brevet deles ud lørdag den 23.
december 2017 med sidste frist for betaling eller afdragsordning 15.
januar 2018. Jeanet sender fil til Lars om disse ca. 80 grundejere.
Jørgen og Tine er med på at dele disse breve ud.
• Banklånet.

Banklånet skal først oprettes på det resterende beløb vedrørende
afdragsordningen, når den store regning til Pancas er betalt af
kassekreditten.
Tak for god ro og orden og rigtig god jul og et godt nytår.
Kirsten (den tålmodige asfaltafventer)

