
EMNE: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I GRUNDEJERFORENINGEN KALDRED AF 1967

DATO: FREDAG D. 4/4-2014

DATO: 6. APRIL 20146. APRIL 2014

Tilstæde: Kim, Allan, Pal, Frank, Urban og Henrik

AFBUD: DORTHE

1.      Valg af ordstyrer og referent
 Henrik er valgt

2.      Godkendelse af dagsorden
 Dagsorden er godkendt

3.      Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat fra sidste bestyrelsesmøde er godkendt, bortset fra at Ole 
streges som fremmødt

4.      Indkommende post og henvendelser til foreningen
 Brev fra Advodan ang. boet efter Per Aggerholm skylder GF 800 kr.

vedr. overdragelse af Ingolfsvej 37 er i tvivl om hvilket giro kort han 
skal betale kontingent på. 
Kim eller Henrik tager en snak med Lene omkring dette.
Brev fra Kent hvor han henviser til at han kan slå vores græs endnu 
billigere, vi tager dette op senere på dette møde.
Søren Bisholm Josefinevej 4 mangler en kontingent opkrævning.
Kim er blevet ringet op af DR fra DR nyheder "pengemagasinet" de er
ved at lave en udsendelse omkring sommerhus priser de ville gerne 
have nogle medlemmer der meget gerne udtale sig omkring deres 
problemer med at sælge sommerhuset til den pris de gerne vil have 
for det. Vi henviser ham til de ejendomsmæglere der er i området.
Der har været en del henvendelser omkring hullerne i vejene, dem er 
der taget hånd om og de er ved at være færdige.

Frank valgte at forlade mødet, dan han ikke mente Allan havde lov til at lave 
vejene uden det blev besluttet på et bestyrelsesmøde inden udførslen.
Dette er den resterende bestyrelse ikke enig i, da der er lavet et rammebudget 
som de enkelte udvalg kan handle ud fra.

5.      Økonomi/bogholderifunktion
5.1    Kort status/balance

Vi beder lave en liste med de medlemmer inkl. privat adresse, der 
endnu ikke har betalt, så sender vi en rykker til disse medlemmer.



Kender Lene et inkasso firma der kan bruges til at drive pengene ind?
Vi skal af princip gøre alt vi kan for at drive disse skyldnere ind for 
ikke andre der med det samme.

6.      Stormen
6.1    Kort status efter stormen, er vi færdige med at rydde op?
 Der er enighed om at der er ryddet op.

Kim kontakter Knud for at høre om han er helt færdig.

7.      Veje
7.1    Status vedr. igangværende vejarbejde

Allan tager en snak med Knud om hvor langt han er omkring dette.
Allan mangler en forklaring på hvordan han har lavet vejen ved søen.

7.2    Plan for kommende vejarbejder
Allan tager en snak med Knud for at finde ud af hvad Knud mener 
han mangler.

8.     Grønne områder
8.1    Beskæring til offentlig vej, er vi færdige?

Ja det er vi.
8.2    Plan for kommende tiltag/beskæringer

Allan ser på dette, og kommer med en plan efter 
generalforsamlingen.

9.      Græsslåning
9.1    Fremlæggelse af, og beslutning vedrørende udbudsmateriale på 
græsslåning

Allan er igang med at lave et kort som skal lægges med i udbud 
beder Ken og 2 andre om at give tilbud, det hele skal slås hver 3. uge
med opstart midt april med slut start af oktober måned.
Der skal sendes en regning efter hver slåning, betalingsfrist skal 
være på mindst 14 dage

10.   Øvrige aktiviteter
10.1 Kort status vedr. skilte, bomme, chikaner etc.

Henrik undersøger om vi kan fjerne chikanerne da Henrik mener at 
vores 30 km skilte kræver fart dæmpende foranstaltninger.

 
11.  Vedtægtsændringer
11.1 Gennemgang af forslag til vedtægtsændringer

Oplæg er godt arbejde, der er et par rettelser omkring paragraf 10, 
der er enighed om at Pal arbejder videre med nye vedtægter og vi 
fremlægger dem på generalforsamlingen i 2015



12.   Forsikringer
12.1 Fritidshusejernes landsforening, noget for os?
 Den er ikke billigere, da det koster 8000,- kr. at være medlem.

Vi fortsætter med den forsikring vi har til videre.
Allan skriver til vore forsikring og får vores police oversigt, så vi kan 
se hvad vi har.

13.   Generalforsamling
13.1 Udarbejdelse af plan mht. indkaldelse til ordinær generalforsamling

Kim har lavet en "to do" der skal laves inden mødet finder sted.
Indkaldelse skal være hos medlemmerne senest d. 3/5 for at være 
lovligt indkaldt.
Pal finder en god laserprinter, så vi kan printe indkaldelserne ud.
Henrik indkøber et "B" brev stempel
På valg er Kim, Henrik og Frank for 2 år
Erstatning for Lasse for 1 år

 Valg af 1 suppleant
14.   Bestyrelsen
14.1 Kort drøftelse af, og tanker omkring bestyrelsens sammensætning 
fremadrettet.

Dette emne blev ikke debatteret grundet tidspres

15.   Øvrigt
 
16.   Næste møde
Fredag d. 11/4 kl. 19.00 eneste emne er generalforsamlingen, hvem stiller op?


