Referat fra bestyrelsesmøde den 23/9 2016 hos Hanne
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Markvandring på fællesarealer
Tilkørselsforholdene, lavt hængende grene.
Molok (affaldsordning)
Økonomi med fokus på restancer
Nyt om kloakering af området.
Hjemmesiden
Næste møde.
Evt.

Ad 1.
Næste års arbejdsdag skal koncentreres om at forbedre stierne på fællesarealet, de er enkelte steder
meget smalle og ujævne. Herudover skal der beskæres en del træer og gyvel. Stubbe fræses.
Ved fjorden skal krattet til venstre for vejen skæres helt ned.
Ad 2.
Skive kommune har udsendt breve til 29 grundejere om at sørge for, at få beskåret træer ud til vejene.
Ad 3.
Skive kommune har varslet, at vi får en ny affaldsordning i området, et såkaldt Molok system. Systemet skal
afløse de nuværende affaldssække. Der etableres ca. 5 Molok øer rundt i området. Formålet er, at affaldet
skal sorteres bedre end det sker i dag, og at tømning kan ske med kran.
Det er planen at etableringen påbegyndes i efteråret 2016. Der vil blive udsendt nærmere information til
alle grundejere fra Skive kommune.
Ad 4.
Antallet af restancer er faldet med ca. 50 %. Enkelte af restancerne er af ældre dato og vil blive indgivet til
inddrivelse hos advokat. Økonomien som helhed er fornuftig.
Ad 5.
Kloakering vil, ifølge det oplyste, blive udsat på ubestemt tid, idet andre områder er mere behov end her.
Ad 6.
Hjemmesiden, specielt billederne, trænger til at blive opgraderet. Niels er sat på opgaven.
Ad 7.
Næste møde hos Jens Kristian fredag den 20. januar kl. 18 – på hjemmeadressen

Ad. 8
-

Grus til stikvejene kan stadig hentes på marken ovenfor Mosevej 170.
Mogens vil finde en dag, hvor vejret er til, at kalde folk sammen og få badebro og tømmerflåde
taget op.
Der vil blive opsat skilt ”BSG gangsti” ved Mosevej 54
Et fodbold mål opstilles på festpladsen til foråret. Det praktiske aftales på næste møde.
Ref. Hanne Brogner

