
Referat 

Emne: Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Kaldred af 1967.  

     (Nr. 5/2016) 

Dato: Fredag d. 18.11.2016  

Tidspunkt:  kl. 19.00  

Sted: Rådhuset, Jansvej 1, 4593 Eskebjerg 

Afbud:  Pal og Henning 

 
1.Valg af ordstyrer og referent 

Henrik er valg 

 

2.Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden er godkendt 

 

3.Godkendelse af referat fra sidste møde 

Der er forsøgt at indhente 3 tilbud på oprensning af søen, men kun en enkelt er kommet med 

et tilbud, hvor de sørger for indhentning af tilladelse, bortskaffelse på forsvarligvis, samt 

ordentlig oprensning med de rigtige maskiner og ikke kun med en grab fra en lastvogn. 

 

Skiltene er bekræftet færdige, vi skal finde ud af hvordan og hvem der får dem herud og sat 

op. Allan hører på fællesmødet d. 26/11 om de kender en der kan hjælpe os med dette. 

 

Ellers er referatet godkendt. 

 

4.Indkommende post og henvendelser 

Det der er kommet siden sidste møde er sendt til bestyrelsen. 

Henvendelser vedr. tvangsklipning kommer der mere nyt om efter mødet d. 26/11 

              

5.Økonomi 

Der er pt. 278.000,- kr. i kassen 

Vi afventer faktura på skærver er er lagt i vejene på ca. 15.000, så udgifterne på vejene 

kommer op på ca. 40.000,- kr. af et budget på 80.000,- 

Der mangler at blive brugt 15.000,- kr. på græsslåning i forhold til budget 

Beplantning afventer vi fakturaer på 30.000,- kr. De sidste tilbud som er på ca. 43.000,- vil 

blive faktureret i år, og arbejdet skal udføres inden årets udgang. 

Vi afventer en faktura på kort til skiltene 

Oprensning af søen kommer op på ca. 30.000,- som skal faktureres i år  

I øjeblikket ser det ud til der er et overskud på pleje og vedligehold på ca. 100.000,- i forhold 

til budget. 

 

6.Vedligeholdelse status/påtænkt 

Vedligehold af området er behandlet under pkt. 3 og 5, som kommer i gang meget snart. 

 

 



7.Eventuelt herunder julefrokost. 

Kim spurgte om det ville være en ide at bruge noget af årets overskud på de kontorartikler der 

evt. mangler på rådhuset. (kuverter mm.) 

 

Julefrokosten bliver udskudt til 2017, dato finde vi ud af senere. 

 

Jubilæet i 2017, undersøger Henrik W. om muligheden for at leje telte med borde og stole 

samt pølsevogne. Samt hvem man skal kontakte for at få de rette tilladelser til dette 

arrangement. 

   


