Bestyrelsesmøde hos Jørgen d. 10/6-20

Til stede var Jørgen Petersen, Kirsten Elmøe, Claus Christensen, Mads Simonsen, Lars Kilhof, Michael Vitell
og Tine Corse.

1. Meddelelser fra formanden:
•

Mht. fartbump på Engvej så blev Jørgen inviteret til et møde med
nabogrundejerforeningen, idet de gerne ville have fartbump, og Jørgen sagde, at vi som
udgangspunkt ikke har noget problem med det, men hvis vores grundejerforening skal
bidrage med nogen penge, så skal det op på generalforsamling. De ville vende tilbage med
flere oplysninger om fartbump, når de har mere.

•

Jan, der er formand for den anden grundejerforening, oplyste, at de gerne ville have
udskiftet det døde træ på alléen, og det ville de godt betale for, desuden ville de også
betale for nye skilte med ensrettet og hastighedsbegrænsning.

•

Brønden på Vårgyvelvej 23 er færdig.

•

Planen er, at badebroen skal sættes op på søndag, men der har været lidt problemer med,
at ikke alle har modtaget sidste nyhedsmail, hvor denne dato blev nævnt. Claus prøver at
sende en reminder ud, og så håber vi, at det lykkedes.

2. Meddelelser fra kassereren:
•

Forbrugsopgørelsen gennemgået uden bemærkninger.

•

Der er 4 grundejere, der fortsat ikke har betalt kontingent.

3. Nyheder fra vejudvalget
•

Jørgen har gået en runde i foreningen, og der er nogle steder, hvor der godt kunne lægges
lidt jord i kanterne, men mange af stederne, er det steder, hvor det går ned ad bakken, og
så vil jorden alligevel blive skyllet væk. Der er også nogle steder, hvor der er huller i
græsrabatterne ved indkørslerne specielt på Vårgyvelvej og Kløvervej. Vi talte om at skrive
rundt til grundejerne og sige, at hvis man ønskede jord til at udligne hullerne, så kunne
foreningen stille det til rådighed.

•

Der er kommet hajtænder for enden af Klintegårdsvej.

4. Nyheder fra strandudvalget
•

Strandlauget har fortalt Jørgen, at grundejerforeningerne nord for Mosede Havn ikke vil
stille et stykke jord til rådighed, hvor fedtemøget kan ligge i en dag, inden det bliver kørt
væk, så det betyder, at vi får renset vores strande mere.

•

Vi skal have lavet en kontrakt med Kim, der slår græsset på syd- og nordgrunden.

•

Skraldespanden ved sydgrunden til hundeposer er ikke blevet udskiftet med en ny, hvorfor
den ikke længere bliver tømt. Tine prøver at ringe til Klar Forsyning for at høre, hvad vi gør.

5. Møde med advokat vedr. ny administration af regnskab.
•

Michael, Jeanet og Jørgen var til møde med adv. Marianne Andersen. Der bliver lavet en
kontrakt, og der betales hver 3. måned. Vi starter op pr. 1/7-20.

6. Evt.

Næste møde er d. 9. september 2020 kl. 1930 hos Claus,

Tine var referent.

