
Dagsorden

Emne:  Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Kaldred af 1967. (Nr. 8/2014)
Dato: Fredag d. 03.10.2014
Tidspunkt: Kl. 19.00
Sted: Rådhuset, Jansvej 1, 4593 Eskebjerg

Bemærk: Såfremt du er/bliver forhindret i at deltage, bedes du give besked herom.

Fremmødte: alle med undtagelse af Kim som havde meldt afbud

1. Valg af ordstyrer og referent
Henrik Movsing tager den

2. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt
3. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat blev underskrevet
4. Indkommende post og henvendelser.
Der har været en enkelt flytte meddelelse, som er håndteret som den skal.
Der er kommet brev fra Martin fra landligger udvalget, der er ikke noget nyt derfor, 
mere information kan læses på ”info”
5. Økonomi status og balance
Undersøg med bogholder hvor mange og hvem der stadig skylder kontingent, og om vi
har rykket dem incl. Rykkergebyr

Vi skal undersøge om vi kan bruge et incsso firma til at inddrive kontingent fra 
skyldnerne.

6. Medlemsliste status
Pal, Henrik og bogholder Lene skal sættes sig sammen og opdatere vores 
medlemsliste, dette skal ske inden jul 2014, samtidig skal vi snakke med vores 
bogholder omkring foreninglet

7. Arbejdsgrupper.
• 7.1 Status på igangværende arbejder

Allan undersøger med Knud, da nogle at de nylavede veje bla. Karlsvej indkørslen 
allerede er ødelagt.

• 7.2 Beslutning omkring beskæring
Alle 3 tilbud der er udbudt er behandlet der er 63% forskel mellem det billigste og 
dyreste tilbud.
Det laveste tilbud er 116.000,- kr. der er 47.000,- kr. i vores budget på denne post 
til resten af året.
42.000,- kr. bruges til at starte op på dette tilbud i år, på delområde 1,2,4 og 5

• 7.3 Veje generelt efter lapning
Se pkt. 7.1

• 7.4 Chikaner handlingsplan og effektuering igen.



Henrik Wibe undersøger fortsat pris omkring bump på vores veje.
Henrik Movsing finder ud af hvor mange beton chikane rør der er i området så vi 
kan indkøbe x antal gange 2 reflekser til dem, d. 4/10

8. Grundejernes vedligeholdelsespligt
• 8.1 plan for omdeling af skrivelse

Skrivelsen kan godt bruges, der er ønske om at der bliver tilføjet hvad det drejer sig om hos 
de enkelte grundejere

9. Forslag
Pal skiller de gamle og nye vedtægter ad så vi alle kan se hvad forskellen er på de 
nye vedtægter og de gamle.
Pal skriver på vores hjemmeside, at medlemmerne opfordres til at indsende deres 
oplysninger omkring adresse, mail og telefonnummer, så vi kan få opdateret vores 
medlemsliste.

10. Eventuelt
Pal siger at der er 80-85 besøg om dagen på vores hjemmeside.


