Ekstra ordinært bestyrelsesmøde
d. 14. april 2013 kl. 10.00
afholdes hos
Erik Pind, Lyngvej.
Dagsorden:
 Der er indkaldt til ekstra ordinært bestyrelsesmøde på grund af, at vejmanden Niels Christian ikke ønsker at
fortsætte med at vedligeholde vejene.
 Der er ligeledes blevet klaget over, hvordan grundejerne anvender affaldscontainerne.
1. Affald.
2. Vej/vedligeholdelse.
3. Arbejdsdag.
Tilstede:
Harry Frandsen, Leif Christensen, Henning Overgaard, Mogens Nørgaard, Erik Pind, Anna Lykke.
Afbud:
Jens Kristian Toft.
Ad. 1.
Der er stor forståelse af klagen angående affaldssvineriet i og omkring containerne.
Jens Kristian Toft har deltaget i et møde indkaldt af Skive kommune, omkring ændringer af affalds håndtering i
sommerhus områderne.
Resume af mødet:
Beslutningen er, at der ændres til nedgravede container (Molok affaldssystem).
Der er ikke prisstigninger i forhold til ændringerne.
Hvornår systemet bliver aktuelt her i området oplyses senere.
Orientering til alle grundejer.
I år bliver der ikke udsendt informations folder til sommerhusejere i Skive Kommune. Vi henviser til hjemmesiden:
www.4-s.dk
Konklusion:
Bestyrelsen er af den opfattelse, at ordningen er god, det nye system kan måske være med til at afhjælpe det svineri,
der er omkring containerne.
Alle opfordres endnu engang til, at være med til at holde orden i og omkring containerne.
Ad.2.
Niels Christian ønsker ikke at fortsætte med vejvedligeholdelse. Bent Sørensen som bor i området har tilbudt at
overtage arbejdet. Det tager bestyrelsen imod, der udfærdiges en kontrakt, så begge parter er enige om aftalen.
Mosevej er blevet fræset, det skete fredag d. 12. april, indtil videre har det bevirket at vejene er blevet betydelig
bedre at færdes på. Der vil blive kørt ekstra grus på vejene i nærmeste fremtid.
Ad. 3.
Nu hvor vejen er blevet fræset, bliver der tid til andre opgaver på arbejdsdagen.
 Stien ved vandet rettes ud flere steder.
 Der skal ryddes op i grenene ved fjorden, Leif forsøger at leje en maskine til at flise grenene med.
 Andet aftales på dagen, alt afhængig af fremmødet.

Referent 16.4.2013
Anna Lykke

