
REFERAT 

Emne: Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Kaldred af 1967.  
                  (Nr. 4/2016) 
Dato:  Fredag d. 26.08.2016  
Tidspunkt: Kl. 19.00  
Sted: Rådhuset, Jansvej 1, 4593 Eskebjerg 

Afbud:  Dorthe og Henning 

1.Valg af ordstyrer og referent 
Henrik er valgt som referent 
 
2.Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden er godkendt 
 
3.Godkendelse af referat fra sidste møde 
Referat er godkendt, med den bemærkning at vi bibeholder Lene som 
kasser frem til 31/12-16, Pal overtager det derefter når han har været på 
kursus hos foreninglet. 

          
4.Indkommende post og henvendelser 
Henvendelse fra Ingolfsvej 33 der har spurgt om man måtte oprette 
liberalt erhverv, dette har hun fået besked på, samt er der kommet en 
henvendelse om det grimme loppemarked på Ingolfsvej. Han får beskeden 
om at rykke sit loppemarked ind fra rabatten og ind på egen grund. 
 
Der er kommet en henvendelse omkring vores hjertestarter og hvorfor den 
ikke er sat op ved grillen. 
Han har fået en besked om at det er grundejerforeningens ejendom. 
Samtidig vil de andre grundejerforeninger indkøbe en hjertestarter så der 
er flere i området. 
 
Gormsvej 28 har henvendt sig om at Gormsvej 7 ikke har klippet sin hæk 
ud til vejen, Gormsvej 9+11+13 får breve om oprydning på grunde og 
klipning af hæk ind til skel. 
Gormsvej 7 får ikke et brev da det er et dødsbo. 
 
Der er henvendelse fra Jeppesvej 5 om at vejen over for rådhuset hælder 
meget. Knud kommer ud og retter det op. 
 
Der er kommet henvendelser fra andre medlemmer om at der er huller i 
rabatterne efter fjernelse at de sten der har ligget, alle huller burde være 
fyldt op nu. 
 



              
5.Kommunikation Bestyrelse vs Medlemmer 
Allan ville gerne høre bestyrelsen om det ville være en ide at vi sendte 
nyhedsbreve ud til de medlemmer vi har mailadresse på. 
På den måde kunne medlemmerne blive inddraget i kommende tiltag i 
foreningen. 
Dette var der enighed om at det ville være en god ide. 

   
6.Økonomi 
Regnskab til dato er blevet fremlagt. 
Henrik M. syntes det var skræmmende få penge der er blevet brugt på 
vores område. Der mangler stadig regninger på fjernelse af sten, den sidst 
græsslåning samt en enkelt regning mere. 
Allan spurgte til om hvor mange debitorer der er i øjeblikket, og der er er 
ca. 20 stk. af skyldnere fra i år er der kun 8 stk. af de 8 er de 4 allerede til 
inkasso, resten er gamle skyldnere. 
 

   
7.Vedligeholdelse status/påtænkt 
Knud er bestilt til nogle af vejene, og muligvis til eventuelle bump. 
Dette tager Allan sig af. 
 
Oprensningen af søen skal i gang i september/oktober måned når 
padderne er væk. 
Kim indhenter de endelige tilbud på dette, som er indhentet inden næste 
bestyrelsesmøde. 
 
Beskæringsplanerne er at der skal klippes på Bellavej og helt ned i mosen, 
samt der skal klippes ud mod Arnakkevej/Eskebjergvej. 
 
Bomme ved legepladsen er færdige og skal skiftes, vi spørger Søren 
Sørensen da han laver handy arbejde i dag efter en pris på dette. 
 
Oversigtskortene blev gennemgået og kommenteret med de sidste 
rettelser. 
Kim tager den allersidste rettelse med dem. 
 
Vi indkøber et ny vejskilt til og skifter Fridolinsvej ud med Fridolinevej 

   
 
 
Mødet afsluttet kl. 22.25 


