
EMNE: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I GRUNDEJERFORENINGEN KALDRED AF 1967

DATO: FREDAG D. 25/10-2013

DATO: 24. OKTOBER 2013

TILSTÆDE: KIM FALCH, ALLAN NELSEN, LASSE BAARUPDAL, HENRIK MOVSING, PAL POSTAS,

DORTE LARSEN, URBAN JENSEN

AFBUD:

1.  Valg af ordstyrer og referent
Henrik valgt

2.  Godkendelse af dagsorden
Pal har en indskydelse til pkt. 7, der er enighed om at dette punkt går vi let over 
denne gang

3.  Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat godkendt og underskrevet

4.  Valg af nyt bestyrelsesmedlem
      Valg af én af vores to suppleanter til bestyrelsen.

Urban er enstemmigt valgt som bestyrelses medlem frem til næste 
generalforsamling.

5.  Indkommende post til foreningen
Der er kommet et brev om at Lasses firmaer er gået konkurs, og hans sommerhus 
ryger derfor på tvangsauktion i december. Lasse ønsker at fortsætte i bestyrelsen til 
der er truffet en afgørelse i hans sag.
Vi er blevet bedt om at sende den pant vi har på 7.000,- kr. den er sendt.

Der er kommet en mail fra en Lisbeth om at hun har betalt de 1.100,- kr. som hun 
skylder, Kim ser om pengene er kommet ind.

Der er komme en mail fra Mie Birch Jørgensen, om vi kan få Kalundborg Nyt i vores 
kasse igen, vi kan se der kommet frisk aviser i kassen igen.

Kim har fået en opringning fra Korneliusvej om at der er væltet et træ, Kim køre forbi 
d. 26/10 og ser hvad der skal gøres ved det.

 
6.  Økonomi/bogholderifunktion
      4.1  Kort gennemgang/status.

Kim og Allan har set regnskabet igennem det ser ok ud.
      4.2  Gennemgang af det af Ole Pedersen afleverede materiale.

I det materiale Ole har afleveret, var der nogle regninger, som Kim har været i 
banken med så de er betalt.
Der var 1 regning fra Knud (skrabninger af vej) 6.000,- kr. inkl. moms
Regning fra advokaten på 3.500,- kr.
Regning fra Ken på græsslåning på 19.875,- kr. inkl. Moms
Regning på underslæbs forsikring på 535,50 kr.
Telefon til Ole 244,17 kr.
Ole har indleveret befordringsgodtgørelse på 501,67 kr.



Regning fra Knud på udskiftning af balance stolper under forretnings udvalget, den 
bliver betalt så snart Urban har skrevet under på regningen.

Ole har haft kontakt til Kalundborg Kommune omkring mosen, som der endnu ikke er 
afklaring på. Kim tager kontakt til vores kontaktperson for at høre nærmere omkring 
denne sag.

     4.3  Valg af økonomiansvarlig i bestyrelsen (Henrik har tilbudt at være økonomiansvarlig).
Der er enighed om at Henrik varetager denne funktion, nærmere bestemt at Henrik 
har kontakten til vores bogholder, det er stadig Kim og Allan der er 
økonomiansvarlige.

     4.4  Endelig beslutning vedr. valg af Lene Gunnerson (LPG-bogføring) som ekstern bogholder.
Bestyrelsen er enige i at vi bruger LPG-bogføring som bogholder frem til næste 
generalforsamling, hvis det økonomisk holder sammen.

     4.5  Køreplan for overlevering til ekstern bogholder.
Henrik tager de mapperne med fra Ole samt det elektroniske regnskab med til LPG-
bogføring, vi tager en kopi af CD’en inden hun får den udleveret.
Lene skal skrive under på hvad hun har modtaget fra os.
Lene skal se regnskabet igennem, og komme med et overslag på hvad det kommer 
til at koste foreningen af bruge hende som bogholder.
Henrik høre hende om hun kan nå at se det igennem og komme med en 
tilbagemelding inden 8/11-13

     4.6  Evt. andet vedr. økonomi.
Vi informere på vores hjemmeside om hvem medlemmerne skal kontakte, omkring 
økonomi (ejerskifte, restance mm.)

7.  Evt. gennemgang/workshop af Foreninglet.dk 
     (Pal tegner og fortæller)

Pal gennemgik kort hvad vi kan på foreninglet.dk
Man kan have vores regnskab, medlemskartotek og opkrævninger derude.
Prisen på dette er ca. det samme som det vi giver banken for det arbejde de yder for 
os.

8.  Eventuelt
Gennemgang af varme, gulvvarme og vandvarmer på ”Rådhuset”
Beskæring ud mod ”hoved” vejene vil ske efter løvfald i år, så det er meget snart.

9.  Næste møde
Alt afhæng af LPG-bogførings udmelding, så kan vi holde årets sidste 
bestyrelses møde sammen med hende.
Kim indkalder når Lene har set regnskabet igennem.


