Referat fra bestyrelsesmøde den 20/1 2017 hos Jens Kristian
Tilstede var hele bestyrelsen

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Referat fra sidste møde, opsamling.
Siden sidst
Vejforhold
Økonomi
Ansøgning fra Lystbådehavnen.
Handlingsplan for 2017.
Næste møde.
Evt.

Ad 1.
Det nye affaldssystem lader vente på sig, men placeringen er på plads. Der skal laves jordbundsprøver og vi
forventer at arbejdet snart går i gang.
Ad 2.
Der er blevet beskåret og fældet en del træer i området, og det ser rigtig godt ud.
Ad 3.
Vi gennemgik aftalen omkring vedligeholdelse af vore veje. Bent, som har opgaven, skal holde de
gennemgående veje, Mosevej og Lyngvej. Stikvejene skal vedligeholdes af grundejerne på vejen. Materiale
hertil kan afhentes på arealet ovenfor Mosevej 170. Det er bestyrelsens holdning, at stikvejene skal blive
ved med at fremstå som skovveje, og de jo heller ikke er så belastede som de gennemgående veje.
Ad 4.
Økonomien gennemgået og ser ud til at kunne holde budgettet. Der er kun få restancer, en mærkbar
forbedring.
Ad 5.
Det blev besluttet at imødekomme en ansøgning fra lystbådehavnen om tilskud til etablering af ny
legeplads. Beløbet er sat til 10.000 kr. svarende til 50 kr. pr medlem af grundejerforeningen. Der har flere
gange været ytret ønske om etablering af legeplads i området. På denne måde opnår vi, at det er helt legalt
at bruge legepladsen ved havnen, når vi bidrager til den.

Ad 6.
Handlingsplan for 2017
Lørdag d. 8. april. Kl. 9. Fælles arbejdsdag for grundejere. Mødested ” Jørgens Plads” for enden af Lyngvej.
Alle medlemmer, der har tid og lyst til at være med til at forskønne vores område, skal være meget
velkomne. Medbring gerne skovl, ørnenæb, sav og andet værktøj. Såfremt der bruges buskrydder skal man
være påklædt efter reglerne. Når arbejdet er gjort mødes vi over en bid brød.
Afbrændingsdage d. 29. april og 6. maj i tidsrummet 9-12 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 24. juni. Kl. 14. Dagsorden og sted oplyses senere ved opslag og på mail.
Grillaften på festpladsen lørdag d. 15. juli. Der bliver opstillet festtelt med borde og stole. Du skal
medbringe madvarer, drikkevarer, service og bestik. Den store grill er klar kl. 18.
Vi håber at rigtig mange medlemmer med familie har lyst og mulighed for at være med. Det er en rigtig god
måde styrke naboskabet på. Alle bydes velkommen.
Ad 7.
Næste bestyrelsesmøde d. 7/4 kl. 10 hos Jens,
Ad 8.
Der køres stadig for stærkt på vejene i området, vi kan kun opfordre til at gøre opmærksom på det, når man
oplever det.

Ref. Hanne Brogner

