
Referat fra Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Kaldred af 1967 d. 19. juli 2013
Afholdes i Rådhuset Jansvej 1, 4593 Eskebjerg

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

Afbud: Urban Lindros Jensen, Henrik Movsing

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden: Dagsordenen ok.

Pkt. 2  Valg af referent: Dorthe Larsen

Pkt. 3 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet afholdt d. 5/7-2013: Referatet fra sidste 
møde d. 5/7-2013 godkendt

Pkt. 4 Udsendelse af referater: (ordinære- og ekstraordinære generalforsamling)
4.1  Godkendelse af følgebrev: Følgebrevet godkendt
4.2  Planlægning af kuvertering og udsendelse: Vi skal have sat frimærker på 

kuverter, stemplet kuverter, frimærker og 
stempling af kuverter kan måske ske weekenden over følgebrevet skal kopieres 

på produktionsskolen

Pkt. 5 Indkommende korrespondance: Skal vi evt. have dueslag, Kim har skrevet den 10/7-2013 
til Tove Aase Jørgensen på Gormsvej 7, 

ang. containeren at hun ikke må have den stående der, men har ikke hørt 
endnu.  Mail fra Kenn Lindegård ang. veje at vi skal

have lavet vores biveje. Kim svarer Kenn at han har modtaget mailen og vi nok 
skal se på dette. Mail fra Kenn ang. græsslåning

omkring rådhuset, øerne ved containerne vi tager det ved pkt. 9.

Pkt. 6 Økonomi:
6.1  Øjeblikkelig status: Kim og Ole fik et ringbind, labels, usb nøgle med mødeindkaldelse, 

medlemskartoteket kunne de ikke få udleveret uden
betaling fra den tidligere kasserer Henrik Ive. Vi har en girokonto i Danske Bank og og konto i 

Arbejdernes Landsbank. Vi har taget pant 
i 2 huse i 2011, 5 huse i pant 2012 og i 2013 27.500,00 kr. i pant. Ole sender rykkere ud til 

alle skyldige debitorer. Der er 66.000,00 kr. i overskud
i 2013. 

Pkt. 7 Igangværende aktiviteter:
7.1  Låse og nøgler: Låsen er skiftet og der er nye nøgler, vi skal alle have en nøgle.
7.2  Kontakt til beboer vedr. ”grøn plan”: Lasse skal have møde med gartneren ”Flemming 

Ladefoged” i morgen kl. 9.00.
7.3  It/gammelt udstyr: Den gamle kopimaskine er blevet smidt ud, Pal vil se om der er noget 

på det gamle udstyr.
7.4 Mail: ./.

.

Pkt. 8 Hjemmeside:
8.1  Plan for brug (redaktør): Hjemmeside Pal har lavet et program (composer) det er gratis, 
plan om grønne område, køb og salg og
links til f.eks vandværket, Seas den ligger på nettet under www.kaldred67.dk/Kaldred1967 
8.2  Hvad skal på? Hvad skal af etc.?: Der skal være informationer, formandens navn, 
kassererens navn og hele bestyrelsen,

http://www.kaldred67.dk/Kaldred1967


Mobiltelefonnummer til formand og kasserer, mobilnumre og mailadresser på hele bestyrelsen 
hænger på opslagstavlen ved Rådhuset og er sendt ud på referatet på de ekstraordinære 
generalforsamling ”er det kun Kim og Ole´s mobilnumre og mailadresser der skal på” 
indkaldelse til generalforsamling, referat fra generalforsamling.
8.3 Mail: Kun Kim og Ole har password til info og det kun Kim og Ole der svarer på dette og 

hele bestyrelsen har en mail med navn best:
med password hvor der kommer en kopi til det der kommer til info at alle kan se hvad der 

kommer, Pal prøver at lave dette og sender det
til os.

Pkt. 9   Aktiviteter/nedsættelse af arbejdsgrupper:
9.1  Mosen: Ole undersøger Rådhuset ang. materiale om mosen.
9.2  Veje og sklitning: Gennemgang af veje og skiltning, vi skal se på vejene hvor der er huller 

og så skal der ligges skærver i inden vinter.
9.3  Beskæring: Der udfærdiges en plan vedr. beskæring ved Lasse og Flemming Ladefoged.
9.4  Græsslåning: Gennemgang af græsslåning, få registreret hvor græsslåningen foregår Kim 

og Ole tager kontakt til Kenn Lindegård.
9.5  Hjemmeside: Se på pkt. 8.3, Pal laver dette.
9.6  Legepladser, boldbaner, petanquebaner m.m.: Frank kører rundt samtidig med han ser på 

vejene så ser han også på legepladserne.
9.7  Budget 2014 (forberedelse, evt. kontigentstigning etc.) Afventer en overordnet 

aktivitetsplan.

Pkt. 10 Eventuelt: Nødplan ang. beskæring og så en langsigtet plan

Pkt. 11 Næste møde: Den 9/8-2013 kl. 19.00


