Bestyrelsesmøde fredag d 5. februar 2016 hos Tove og Niels i Rødding
Dagsorden:
1. Opfølgning fra sidste møde.
2. Vedligeholdelse af veje og arealer
3. Orientering vedr. økonomi
Handleplan for 2016
Generalforsamling
Næste møde.
Evt.
Ad 1.
a. Der er ikke sket de store forbedringer mht udhængende træer og grene. Der er taget
kontakt til Skive kommune, som vil besigtige problemerne. Det er den enkelte grundejers
ansvar, at sikre, at træer ikke hænger ud over vejene. Kommunen henviser til lov om
private fællesveje, der som en sidste mulighed giver hjemmel til, at parkvæsnet beskærer
træerne og sender regningen til den pågældende grundejer.
b. OBS. Det er nok billigere, at man selv sørger for det.
c. Festpladsen er planeret og vi venter på at der kommer græs. Vi regner med at pladsen med
tiden også vil blive brugt til boldspil o. lign. De gamle borde/bænkesæt skal ses efter,
vedligeholdes eller kasseres.

Ad 2.
a. Vejene kræver til stadighed megen opmærksomhed. Det skyldes især den megen regn og
at vandet ikke kan løbe fra. Vi vil i 2016 have fokus på, opprioritere vejene. Vi vil i
samarbejde med vejmanden søge at finde en løsning, så der kan skabes en stabil grund i
vejene. Vedligeholdelse vil der til stadighed være.
b. Stier på fællesarealer bliver ordnet som hidtil og det undersøges om vi kan finde én der vil
buskrydde i brombærkrat og langs vandet.

Ad 3.
a. Der er en del grundejere, som mangler at betale kontingent til grundejerforeningen. Det er
meget arbejdskrævende at skulle sende rykkere eller sende til inkasso. For det meste
skyldes det forglemmelse og derfor udsender vi fremover en påmindelse 2 uger før
betalingsfrist.
b. Som tidligere nævnt vil vi prioritere at få lavet noget ved vore veje. Vi forestiller os at der
skal indkøbes en del vejmateriale. Jens Kristian lægger en plan sammen med vejmanden.
c. Det ryddede areal ved vandet har været den store udgift de seneste år. I år skal der bare
buskryddes.
d. Stormene har igen i år tæret meget på stranden. Vi skal have samlet store sten til at holde
badebroen landfast.
Handlingsplan for 2016
Lørdag d 16. april. Fælles arbejdsdag for grundejere. Mødested ”Jørgens plads” for enden
af Lyngvej. Alle medlemmer, der har lyst og tid til at være med til at forskønne vores
område, skal være meget velkomne. Medbring gerne trillebør, skovl, ørnenæb og andet
værktøj.
Såfremt der bruges buskrydder/motorsav, skal man være påklædt efter reglerne.
Der udsendes senere en mail om arbejdsopgaver osv.
Når arbejdet er gjort mødes vi om en bid brød.
Afbrændingsdage d 30. april og d 7. maj i tidsrummet 9-13 på Nørre odde ved havnen.
Der kan afbrændes grene, ikke trærødder og byggeaffald.
Der vil være bestyrelsesmedlemmer tilstede begge dage
Opstilling af badebro. Aftales efter vejret.
Generalforsamling lørdag d 18. juni. Dagsorden tid og sted oplyses senere ved opslag og
på mail.
Grillaften på festpladsen lørdag d 16. juli kl.18
Der bliver opstillet festtelt med borde og stole.
Du skal medbringe madvarer, drikkevarer og bestik
Den store grill er klar kl 18
Vi håber at rigtig mange medlemmer med familie har mulighed for at være med.
En god og hyggelig måde, at udbygge nabofællesskabet på.
Alle bydes velkommen.
Næste bestyrelsesmøde er d 28. marts kl. 10
Ref. Hanne

