
Referat

Emne: Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Kaldred af 1967. (Nr. 1/2015)
Dato: Fredag d. 30.01.2015
Tidspunkt:  Kl. 19.00
Sted:  Rådhuset, Jansvej 1, 4593 Eskebjerg

Afbud: Dorthe, Urban og Jan
Fremmødte: Allan, Henrik W, Pal, Henrik M, Kim, Jørgen

1. Valg af ordstyrer og referent
Henrik M

2. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden er godkendt

3. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat blev gennemgået og debatteret.
Referat blev godkendt

4. Indkommende post og henvendelser.
Der er kommet post via e-boks fra Kalundborg kommune, Allan kan har ikke lov til 
at gå ind og godkende dette. Kim finder ud af hvad problemet er og tager evt. en 
snak med vores tidligere kasser Ole.
Der er komme en del klager over vores veje grundet huller.
Der er kommet brev vedr. vores erhvervsforsikring, som fortæller at hvis vi ikke 
foretager os noget så bliver den automatisk forlænget de næste 5 år

5. Økonomi status og balance
5.1 Nyt Budget

Nyt budget blev lagt, og bliver sendt ud sammen med referatet.
5.2 Incasso

Bogholder Lene og Henrik finder et attraktivt bureau
5.3 Foreninglet evaluering

Foreninglet er i gang, kontingent opkrævninger er sendt ud til samtlige.

6. Vedtægter revidering fastlæggelse.
Nye vedtægter skal være læst igennem og kommenteret senest d. 15/2-15
Samtlige bestyrelses medlemmer bedes læse Pal’s forslag igennem inden da.

7. Arbejdsgrupper.
• 7.1 Status på igangværende arbejder
• 7.2 Evaluering beskæring
• Vi hår fået lavet det i 2014 som aftalt, der startes op på det aftalte for 2015 i 

foråret
• 7.3 Veje generelt efter nød-lapning, måske ny belægning.
• Inden påske skal der være taget en beslutning om der skal udlægges en anden 

belægning, og huller skal være lappet.



• 7.4 Chikaner handlingsplan og effektuering igen igen.
Vi maler den der står der når vejret tillader det.

8. Forslag
Der er ingen indkomne forslag

9. Eventuelt
Henrik M vil i den næste fremtid kun koncentrere sig omkring regnskabet og 
Foreninglet opstart.


