
Referat

Emne:   Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Kaldred af 1967. 
                  (Nr. 1/2019)
Dato:   Fredag d. 22.02.2019
Tidspunkt:  Kl. 19.00 
Sted:   Rådhuset, Jansvej 1, 4593 Eskebjerg

1. Valg af ordstyrer og referent
         Allan og Allan

2. Godkendelse af dagsorden
         Godkendt

3. Godkendelse af referat fra sidste møde
         Rykker grundejer på Filippavej om jordvold

4. Indkommende post og henvendelser
         Påkørt bom på Birgittevej muligvis forbundet til lejer Kurtsvej 12, vi      
retter henvendelse hertil vedrørende sagen.
         Vi er blevet kontaktet af nyt inkassofirma Likvido, som vi har besluttet  
at fortsætte med, da det er gratis.

5. Økonomi status
         Forelagt budget ændres således, at der bliver hensat 150.000 til veje 
og 85.000 til beplantning . Der oprettes særskilt konto til etablering af ny 
legeplads med 145.000 i hensættelse.
         Vi kontakter folkeregistret med henblik på at finde ejer af Julianevej 6. 

6. Vedligeholdelse plan for 2019
 Vi spørger NT Entreprise vedrørende vedligehold af veje, og samtidig 
skriver vi til LS Entreprise om det samme.
  Først udlægges ekstra grus på Karlsvej fra indkørsel og op til de første
chikaner, Jansvej fra indkørsel og op til Jacobsvej, Ibsvej fra indkørsel 
og op til Inasvej, Finnsvej og op til de første chikaner, og Florasvej ned 
til de første chikaner. Øvrige veje lappes.
 Vi skal have beskåret bunden af Jeanettevej ud til Eskebjergvej.
 Bunden af Karlasvej planeres og mindre beplantning omkring grantræ 
ryddes.
 Vi afventer beplantningens udvikling over sommeren, før vi beslutter 
videre beskæring.

7. Legeplads, manglende byggetilladelse.
Der satses foreløbig kun på en legeplads i år, indtil vi har et 
erfaringsgrundlag for eventuel yderligere udbygning.                           



8.  Forberedelse generalforsamling
          Pal udarbejder postliste til indkaldelse pr brev, herefter aftaler vi 
nærmere omkring pakning og forsendelse.
         Jørgen spørger nabo omkring dirigentrollen til generalforsamling, og 
ellers spørger Wibe tidligere dirigent Gert.
          Da Movsing udtræder af bestyrelse spørges suppleant Lucas omkring 
eventuel indtræden på Movsings plads.
           Pal indkøber ny laserprinter til kontoret samt ekstra patron

9. Eventuelt
Intet specielt

  


