Referat fra bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Klintegården den 12. september 2017 hos Claus Chrisensen
*****
Lars Kilhof, formand
Jeanet Lorentzen, kasserer
Jørgen Petersen, næstformand
Kirsten Elmøe, sekretær
Claus Christensen, bestyrelsesmedlem
Tine Corse, bestyrelsesmedlem
Inger Petersen, bestyrelsesmedlem

Deltagere:

Fraværende:

Referent:

Kirsten Elmøe

Morten Bang Rasmussen, suppleant

*****
Punkt
1. Protokol
a.

Emne

Beslutning

Ansvarlig

Godkendelse af
referatet fra 6. juni
2017

Referatet blev godkendt med to rettelser.

Kirsten

Fremkommet er nu den 4. tidsplan for asfaltering af vore veje;
denne plan sættes på hjemmesiden, så grundejerne kan følge
med i arbejdet.
Vi er godkendt til byggekredit men mangler fortsat kontonummer fra Nordea, hvor hver enkelt grundejer skal indbetale sit
beløb for asfalteringen.
Orienteringsbrev med kontonummer kommer i alles postkasse
og på mail. Lars bringer orienteringsbrevet rundt.

Lars

2. Meddelelser fra formanden
a.

Orientering om vejsagen

Bestyrelsen har besluttet at fjerne ”Berlinmuren” for enden af
Ahornvej inden asfaltering, da den ser håbløs ud, og ingen
passer den. Steler eller andet sættes op sidenhen.
Vårgyvelvej 23 står under vand, hvor en sivebrønd er undermineret.
Lars vil tale med berørte grundejer, da det er en privat brønd,
som kan tilføres overfladevand.
Det tager Pancas/asfaltfirmaet ca. 3 uger at renovere brønde
og hjørner inden asfalteringen. Er i gang med arbejdet, som
forventes færdig 24. september.
Lars kontakter Henrik Stuckert om opsætning af to skraldespande lige ved stationen og lige før stien der fører ud på Klintegårdsvej. Der ligger ofte meget skrald på dette stykke, når
folket/ungdommen går fra toget.
2.b Orienteringen om
alleen

Træerne på Engvej er fjernet, og der plantes nye træer og
buske ultimo november.
2c.
Skrivelse til
Banedanmark

Banedanmark får en skrivelse fra Lars om hvilken vedligeholdelsesplan de har for grøften op ad banelegemet. Den er ikke
plejet i mange år.
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Lars

Punkt

Emne

Beslutning

3. meddelelser fra kassereren
a. Forbrugsopgørelsen

Ansvarlig

Blev gennemgået, og Jeanet stillede flere uddybende spørgsmål.
Der blev bevilget et regnskabskursus til kassereren.
Det er kun Jeanet der kan gå på E-boks. Her skal der ske
noget nærmere.

4. Meddelelser fra badebrosudvalget
Status
Der sendes invitation ud til 24. september til badebrosoptaga.
ning.
Der mangler flere ”fødder” og” fæstninger” til broen efter en del
gik til havs midt på sommeren efter havari af broen. Disse
bestilles til den ny sæson til foråret 2018

5. Meddelelser fra strandudvalget
a. Status

8. Eventuelt/diverse
a.

Jørgen vil kontakte Mosede Fort og Lars, Per Breddam (Mosede Forts Venner) om enten fjernelse eller renovering af traptrappen ned til ”Strandhytten” på Nordgrunden.

Planlægning af bestyrelsesmiddag uge 44 ved Inger
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Jørgen, Claus

Lars, Jørgen

