Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Klintegården den 9. januar 2015 hos Lars

Deltagere:

Afbud

*****
Betina Rasmussen, formand
Jørgen Petersen, bestyrelsesmedlem
Kirsten Elmøe, sekretær
Lars Kilhof, næstformand
Bent Rasmussen, kasserer og bestyrelsesmedlem
Claus Christensen, bestyrelsesmedlem
Inger G. Petersen, suppleant
Tine Corse, bestyrelsesmedlem

Referent:

Kirsten Elmøe

*****
Punkt

Emne

1. Protokol
a. Godkendelse af referat fra 19. november
2014
.

Beslutning

Ansvarlig

Referatet blev godkendt.

Bestyrelsen

2. Meddelelser fra formanden
a.

Kommunens godkendelse af fortætning af grundene

Orientering ved brev fra kommunen om at kommunen har godkendt
ekstra fortætning af bebyggelse af grundene.
Vi anker sagen senest tirsdag den 13. januar, fordi vi er utilfredse med
den slingrekurs, der tilsyneladende finder sted angående tilladelser til
udbygning af grundene.
Dernæst bliver der lavet et opfølgningsbrev til grundejerne om sagens
udfald.

Betina

b.

Årsberetning

Sidste års, årsberetning sendes rundt, hvorpå hvert enkelt udvalg
skriver sin årsberetning, som skal være Betina i hænde senest den
29. januar. Årsberetningen skal godkendes 4/2, og generalforsamlingsindkaldelse udfærdiges til tirsdag den 17. marts. Trykning af indkaldelsen sker hos Greve Lyskopi til de medlemmer, som ikke har
mail, hvorpå indkaldelsen deles ud søndag den 22. februar 2015.

Betina

c.

Årlig brunch for bestyrelsen

Betina vil finde en dag.

Betina

3. Meddelelser fra kassereren
Budgettet holder meget fint; vi har ikke brugt så meget på snerydning
a. Status
og vedligeholdelse. Udkastet til regnskab stemmer. Ingen restancer
for første gang.
Bent sender regnskabet til revisoren, som har fået ny medarbejder
b. Udkast til regnskab
for 2014 samt revision af regnskabet.
c.
4. Meddelelser fra vejudvalget
Vejfond
Bestyrelsen vil etablere en vejfond, som skal høre under bestyrelsen.
a.
Vedtægterne skal ændres i overensstemmelse hermed.
Angående snerydning skal der skrives et stykke i beretningen om, at
det er hver grundejers pligt at rydde for sne og is, og at det er ren service fra bestyrelsen, at vi har en fælles snerydning.
Der er en føler ude hos nabogrundejerforeningen om at fjerne alle
birketræer og andre gevækster på Engvej og erstatte dem med nye
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Bent

Bent

Lars K.

b.

rønnebærtræer. Det vil for vores andel af vejen beløbe sig til ca.
25.000 kr.
Lars vil bede kommunen om en vejkendelse på Lille Engvej, som ikke
er vores; der er et kæmpehul i vejen.
Der skal stilles forslag til kommunen om at åbne Karlslunde Strandvej
ud for Kløvervej, således at mange af vore beboere ikke er nødsaget
til at køre ind ad Strandgårdsvej.

Lars K.

c.

d.
5. Meddelelser fra strandudvalget
a. Status
6. Meddelelser fra badebrosudvalget
a. Status
7. Opdatering af hjemmesiden:
a. Status

Claus

b.
c.
d.
8. Eventuelt
a.
b.

Næste møde bliver hos Inger onsdag den 4. februar kl. 19.30.
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