
Referat fra Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Kaldred af 1967 d. 5. juli 2013
Afholdes i Rådhuset Jansvej 1, 4593 Eskebjerg

Indkaldte: Kim Falch, Allan Nielsen, Ole Pedersen, Frank Nielsen, Henrik Movsing,
Lasse Baarupdal, Pal Postas, Dorthe Larsen

Afbud: Urban Lindros Jensen

Pkt. 1 Kort velkomst/ v. Kim: Kim sagde velkommen til os alle

Pkt. 2  Referat
          2.1 Forslag til beslutning om hvordan vi ”vælger” referent fremadrettet: Vi talte

om hvordan vi skulle vælge referent om det skulle gå på omgang. Jeg ”Dorthe” har 
selv sagt hun vi påtage sig dette.

          2.2 Valg af referent: Dorthe blev valgt

Pkt. 3 Bordet rundt
3.1 Kort præsentation af hver bestyrelsesmedlem: Vi fortalte alle lidt om os selv, hvad
vi lavede osv.

Pkt. 4 Referat fra ekstraordinær generalforsamling
      4.1 Godkendelse/underskrivelse af referat fra ordinær generalforsamling afholdt 

d. 25/5-2013: Referatet fra den ordinære generalforsamling skulle vi ikke underskrive.
4.2 Godkendelse/underskrivelse af referat fra ekstraordinær generalforsamling afholdt
d. 29/6-2013: Referatet fra den ekstraordinære generalforsamling blev underskrevet.
4.3 Evaluering af ekstraordinær generalforsamling: Vi blev enige om at generalforsamlingen
gik godt, ang. en fuldmagt ”hvordan skal en fuldmagt være før den er gyldig” Skal en 

fuldmagt
være underskrevet? Fuldmagter skal være underskrevet, det skal skrives ind i vedtægterne.

Pkt. 5 Økonomi/ Ole
5.1 Øjeblikkelig status: Pt. har vi intet fra den tidligere bestyrelse, vi har ikke fået nogen
”balance”, så vi ved ikke hvor mange penge der er? Overdragelse af regnskab på mandag
d. 8/7-2013 kl. 14.00. Kim Falch, Ole Pedersen og Allan skulle være med til dette.
5.2 Henvendelse til Arbejdernes Landsbank: Efter overdragelse af regnskabet, skulle Kim, Ole 

og 
Allan i banken med dette, og få lavet fuldmagter til dem i banken.
5.3 Medlemsregister: Medlemsregistret skal være opdateret. Der er 23 medlemmer i restance.
Medlemmer nede ved mosen, der ikke bor i vores grundejerforening og bruger vores vej have
en vejafgift?
5.4 Kortregistrering/matrikler: Ole fortalte han havde været på Kalundborg kommune og fået
lavet et nyt kort med matrikler over ”grundejerforeningen Kaldred af 1967”, det kikkede vi lidt
på.

Pkt. 6 Praktiske ting
6.1 Telefontilskud, kilometerpenge, printerpapir etc.: Vi tager telefontilskuddet op på næste 

møde
om hvor meget Kim, Ole og Allan evt. har brugt.
Kilometerpenge: Hvis man skal have kilometerpenge kommer man med kvitteringer fra gang 

til gang.
Printerpapir: Der ingen printer.
6.2 Rengøring, indkøb etc.: Rengøring vi gør det selv, kikker ind og ser om der skal gøres 

noget.
Indkøb: Hvis der mangler noget aftale vi hvem der køber dette.



6.3 Bestyrelsesmøder/frekvens, næste møde: Næste møde er den 19/7-2013 kl. 19.00 i 
Rådhuset,

Jansvej.
6.4 Post, tømning af postkasse m.m: Når man kommer forbi postkassen ved kikker man lige i 

post-
kassen om der evt. skulle være noget og ligger det på bordet.
Mail: info@kaldred1967.dk: Det er kun formand, næstformand og kasserer der svarer på 

mails, men
alle må godt få mails, det kan også godt være man kan få gode råd fra andre/hjælp til hvad 

der skal 
svares på. Der skal være åbenhed. Pal prøver at se om han kan lave et program ”One.com”.
6.5 Adgang til rådhuset, nøgler, omstilling af låse, nøgleskema m.m.: Vi skal have 2 nye 

cylindere og
12 nye nøgler til rådhuset, vi skifter selv cylinderne.
6.6 Fordeling af opgaver/ansvarsområder: Det tages op på næste bestyrelsesmøde.

Pkt. 7 Kommunikation
7.1 Edb, hardware: Skal der købes nyt?
7.2 Edb, software: Skal der købes nyt?
7.3 Mail: Pal tager sig af dette, mailsystemet
7.4 Hjemmeside: Vi skal prøve at se om vi ikke kan få den ajourført og at man kan bruge 

hjemmesiden.
7.5 Udsendelse af breve etc.: Vi tager dette op på næste møde den 19/7-2013.
7.6 Udhængsskabe, opslagstavler: Dette tages også op på næste møde den 19/7-2013.

Pkt. 8 Aktiviteter
8.1 Græs – frekvens, leverandør: Vi fortsætter med Kenn indtil videre han har givet et tilbud 

på 
12 gange og dette skal gøres færdigt inden vi kan finde en anden leverandør.
8.2 Veje – frekvens, leverandør: Det samme. Kenn og Knud er oppe i mod hinanden, Lasse vil 

prøve at 
tale med dem om forståelse
8.3 Beskæring mod offentlig vej: Vi afventer til der kommer et påbud om dette, og det bliver 

måske
omkring september måned, så kan vi gøre dette også bliver beskæringen gjort pæn. Lasse 

tager sig
af det med græs og beskæring og tager kontakt med en mand der evt. kan komme med gode 

ideer
til dette, det har manden gjort på en af de ordinære generalforsamlinger.
8.4 Udenomsareal ved rådhuset: Dette tages op på næste møde den 19/7-2013.
8.5 Tvangsslåning/beskæring: Dette tager Lasse sig også af.

Øvrigt
Der står en transformer på Eskebjerg i vores område der lækker olie, SEAS er inde over dette 

på
nuværende tidspunkt.
På Gormsvej nr.     står der en blå container, skal vi skrive til manden? Vi skriver til manden 

hvornår 
den bliver fjernet.
Kommuen har lavet en regel om beskæring fra skel til skel, skal vi have dette med i vores 

vedtægter?
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