
Referat

Emne: Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Kaldred af 1967. (Nr. 2/2015)
Dato:  lørdag d. 18.04.2015
Tidspunkt: Kl. 11.00
Sted: Rådhuset, Jansvej 1, 4593 Eskebjerg

Fremmødte: Allan, Henrik W, Pal, Henrik M, Kim, Jørgen, Urban og Dorthe
Dorthe måtte forlade mødet kl. 13.30 ved pkt. 7.2
Urban måtte forlade mødet kl. 13.40 ved pkt. 7.3

1. Valg af ordstyrer og referent
Henrik Movsing er valgt

2. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden er godkendt

3. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat blev godkendt

4. Indkommende post og henvendelser.
Der er kommet en del henvendelser omkring vores kvalitet af vores veje.
Allan har snakket med dem alle, og har en dialog med Knud omkring vejene

Der er kommet klage over Råger ved Ingolfvej 25-27, Allan prøver at kontakte 
kommunen for at høre hvad der af løsninger omkring disse fugle.

Ferdinansvej 2 er der væltet nogle træer som grundejer siger har stået på 
fællesarealet ind på hendes grund.
Allan undersøger hvem der skal fjerne disse.

5. Økonomi status og balance
5.1 Regnskab 2014 godkendelse

På side 12 skal der rettes så der står 2014 der står 2013
På side 3 skal medlemslisten rettes
Når dette er rettet kan det godkendes

Hvis vi ikke bruger Danske Bank skal denne opsiges

5.2 Incasso status
Vi har tegnet en aftale med Danske inkasso, og så snart vi har sende 2. rykker ud
bliver de sendt til inkasso

5.3 Foreninglet opdatering
De personer der endnu ikke har betalt da 25,- kr. i giro gebyr dem giver vi en kredit
nota, hvis de vel og mærke har betalt deres kontingent

Der er brugt rigtig meget tid med opkrævninger der var kommet retur, alle 
returneret opkrævninger kræver en søgning på borger.dk samt udsendelse at 
opkrævningen på ny, pris for dette er 75,- kr. til borger.dk og 10,- kr. i porto

 



6. Vedtægter revidering godkendes.
Forslaget til nye vedtægter godkendes, hvis der bliver tilføjet at bestyrelsen 
fremover vil sende information elektronisk, samt vise det på hjemmesiden og i 
udhængsskabet.

7. Generalforsamling.
• 7.1 Hvad skal med i indkaldelse

Indkaldelsen, beretningen, budget samt alm. Info
Vedtægts ændringerne kan læses på vores hjemmeside

• 7.2 Beslutning vedrørende ekstraordinær indkaldelse.
Ekstraordinær indkaldelse bliver udsendt efter den ordinære generalforsamling.

• 7.3 Udarbejdelse af indkaldelse/hvem gør hvad.
Allan køber kuverter og papir til printeren
Allan bestiller frimærker
Pal får printet adresselabels ud
Pal køber en ekstra toner til printeren

• 7.4 Tidsplan for pakning og udsendelse af materiale.
Der pakkes fredag d. 24/4 kl. 18.00 Kim, Pal, Allan, Jørgen, Dorthe kan deltage

8. Arbejdsgrupper
8.1Status på igangværende arbejder
Knud mangler det sidste på ”trekanten” der kommer en regning på 6.500,- kr.

Skærverne ser ud til at blive den løsning der skal arbejdes på i fremtiden.

Kim forsøger stadig at få fat i Knud for at få en aftale omkring søen.
Hans forslag er at tage en lastbil med en grab og tager så meget han kan for at 
rense op i søen.

9. Forslag

10.Eventuelt
Henrik M ”hopper” ud af hans udvalg og koncentrere sig om det økonomiske.


