Bestyrelsesmøde hos Michael d. 9/1-20

Alle var til stede på nær Morten Rasmussen.

1. Meddelelser fra formanden:
RH Kloak-service har været ude at se på brønden på Vårgyvelvej 23, men efterfølgende har vi ikke
hørt mere fra ham til trods for en del forsøg fra Lars og Jørgen. Jeanet har måske en kontakt mht.
kloakfirma, som hun prøver at få fat i.
Der er flere steder, hvor vejkanten er meget høj i forhold i græsrabatten, og det gør, at det bliver
meget mudret. Jørgen kigger lige, hvor mange steder det er et problem, og så kan Kim (der står for
strandgrunden) måske kigget på det og fylde noget jord på.
Vi har endnu ikke fået sat skiltet om Nabohjælp op, og Jørgen siger, at det ikke gør nogen forskel, så
selvom det blev nævnt til generalforsamlingen, og det blev sagt, at vi godt kunne gøre det, så synes
vi ikke, at der er grund til at bruge penge på det. Bestyrelsen bakkede op om det.
Mht. hajtænderne ved Klintegårdsvej/Kløvervej så er der ikke sket noget, men Lars har kontakt med
kommunen, og de har fået et forslag til møde d. 30/1-20. Der er flere ting, der skal på agendaen,
bl.a.: hajtænderne, Nordgrunden, skiltene for enden af Engvej ud mod Strandvejen, mulig
svingbane ind ad Kløvervej i nordgående retning. Lars og Jørgen tager til mødet med kommunen.

2. Meddelelser fra kassereren:
Forbrugsopgørelsen gennemgået uden bemærkninger.
Jeanet meddelte, at hun ikke ønsker at fortsætte som kasserer efter næste generalforsamling.
Vi talte om, at vi måske atter skulle prøve at undersøge, hvad det vil koste at finde et firma til at stå
for regnskabet. Jørgen ville prøve at tage fat i Win advokater i Greve Centret.
3. Nyheder fra vejudvalget
Skiltet for enden af Ahornvej er nu lavet, og asfalten er også repareret.
Gartneren har udskiftet de døde træer på Engvej, men han har glemt at skifte buskene. Jørgen
køber nogle buske til foråret og planter dem selv, idet det er meget svært at få fat i gartneren.

4. Nyheder fra strandudvalget
Kirstens nabo har lavet et forslag til en løsning for at udvide badebroen, men hun har endnu ikke
fået nogle priser på det, så det ville hun få indhentet.
Der var debat omkring, om det var tiden værd, idet det bliver mere besværligt at sætte badebroen
op, og i forvejen er der problemer med at få folk til at dukke op til at sætte badebroen op og tage
den ned.
Vi blev enige om, at vi snakker om det igen, når vi har nogle priser.

5. Evt.
Tine får booket lokale til generalforsamlingen d. 10/3-20 kl. 1930.
Næste møde hos Mads d. 6/2-20

Tine var referent.

