
Referat fra bestyrelsesmøde

Emne:   Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Kaldred af 1967. 
                  (Nr. 2/2016)
Dato:   Fredag d. 13.05.20156 
Tidspunkt:  Kl. 19.00 
Sted:   Rådhuset, Jansvej 1, 4593 Eskebjerg

Til stede.: Allan, Urban, Kim, Dorthe,Pal,Henrik W, Jørgen
Afbud..: Jan 

1. Valg af ordstyrer og referant
               Allan      &      Pal

2. Godkendelse af dagsorden
 Godkendt

3. Godkendelse af referat fra sidste møde
         Godkendt og underskrevet
         Vi aftalte at vi beholder det inkassobureau vi har nu.

Kim spørger Henning om han vil stille op som referant til 
generalforsamlingen

4. Indkommende post og henvendelser
         Forespørgesel fra Sara Harboe – Benjaminvej 8 om hun må afvente 

flytning af sit hegn, placeret udenfor egen paracel, til efter løvfald.Vi 
besluttede at give hende lov mod at vi kontrollerer at det så bliver 
flyttet til efteråret.    

5. Økonomi
  Vi gennemgik den tilsendte balance, der var et par punkter vi ikke 

helt forstod og det tages op efter generalforsamlingen. Snakkede lidt 
om foreninglet og Pal følger op på de restancer som bør være synlige 
på de medlemmer der ikke har betalt kontingent tidligere år. Pal 
uddelte sedler som vi får omdelt til de medlemmer der ikke er tilmeldt 
betaling via Betalingsservice med tilbud om at vi tilmelder dem gratis.

6. Vedligeholdelse status
  Knud mangler stadigt en del af de områder som er bestilt udført 

indenfor det sidste år. Jørgen følger op og tager en snak med Knud.
Kim har haft fat i teknisk forvaltning og har fået kopi af tidligere 
tilladelse til oprensning af søen. Desuden har han indhentet tilbud på 
oprensning af søen. Må først påbegyndes til september / oktober. 



    7. Plan for generalforsamling
  Dirigent,referant og bogholder skal inviteres med til morgenmad. Vi 

mødes kl.09.00 i forsamlingshuset. Kim medbringer vin til dirigent og 
referant. Pal medbringer liste over de medlemmer som ikke har betalt.

8. Eventuelt
Skilte er på vej efter de sidste rettelser. Kim forventer at de er færdige i
næste uge, så de kan være på plads inden generalforsamlingen. Kim 
har lavet en aftale med Ole fra produktionsskolenom at han maler alle 
de brøndringe som mangler og vi regner med at de alle er blevet malet 
færdigt inden generalforsamlingen.

9. Næste møde aftales efter generalforsamlingen 


