
Referat 

Emne: Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Kaldred af 1967. 

(Nr. 2/2019) Dato: fredag d. 14.06.2019 Tidspunkt: Kl. 19.00 

Sted: Rådhuset, Jansvej 1, 4593 Eskebjerg 

Bemærk: Såfremt du er/bliver forhindret i at deltage, bedes du give besked herom. 

1. Valg af ordstyrer og referent; 

Allan; Hanne

2. Godkendelse af dagsorden; 

Godkendt 

3. Godkendelse af referat fra sidste møde; 

Filipavej, rykket omkring jordvold, men han tager ikke hånd om det, vi lader den ligge med mindre der kommer 

klager. Vedligeholdelsesplan, vejene er blevet rig8g gode. Legepladsen har vi ikke fået ibrugtagelses8lladelse fra 

kommunen, der har fået de dokumenter som de skal bruge 8l det; vi venter spændt… 

4. Indkommende post og henvendelser; 

Allan er blevet kontaktet et par gange om forholdene på raba<erne e=er Fibernet, Allan, har fået 5 reelle klager, 

svaret har været at der bliver fulgt op af kommunen; den ene har ha= gode erfaringer med at kontakte Fibia, der 

så kommer og udbedre skaderne. En lunke i bunden af Ingeborgsvej samler vand, dog er det vanskeligt at se det 

umiddelbart, der arbejdes på at finde stedet, så der kan tages hånd om det, Nicolaj får instruks.

5. Opsamling fra generalforsamling;

Der er kun det at få klaret lunken i bunden af Ingeborgsvej, de andre 8ng er klaret.

Støvbinding; 8lbagemeldingen fra fagmand er at det skal laves umiddelbart e=er at vejene er høvlet og det lige 

har regnet. 

6. Økonomi status

Lidt større udgi= på kontorhold, køb af ekstra printer, som der ikke var budge<eret med.

Forsikringer, vi venter med ”8lbageløb” fra Tryg, når den kommer, så kommer det 8l at passe med budge<et.

Totalt har vi brugt ca. 300.000 kr. for i år. Vi har ca. 300.000 kr. 8l resten af året, hvilket passer med de planlagte 

udgi=er.

Vi skal have set på banka=aler, lukket a=alen med Danske Bank, og have lavet en ordentlig a=ale med 

Arbejdernes Landsbank. Der skal ryddes op i vores medarbejder NemID kon8.

Vi skal have set på at have justeret vedtægterne, så det er klar 8l procedure 8l generalforsamling 8l næste år.

7. Vedligeholdelse plan for 2019

Bellavej, Bjørnsvej, Karlsvej, Kxxx er klippet,

Brandbæltet ned 8l mosen, indhentes der 8lbud på ind og nedklipning fra GSC anlæg.

S8en, på Ingolfvej mod fællesarealet, har Knud ikke fået klippet sidste år (maj18), som a=alt.  

Vi a=aler at der indhentes et 8lbud på en fasta=ale om vedligeholdelse af vejene. Vi har a=alt at vi prøver denne 

løsning, for at sikre at standen af vejene bliver bygget op 8l et vist niveau.

Vi bedre Nicolaj om at tage de små s8er, og hækken rundt ved Rådhuset. Der er en del borde rundt omkring hvor 

malingen er skallet af, Vi a=aler at brædderne tages af og nye sæ<es på, Nicolaj, får en bes8llingsliste på de 

forskellige små projekter.

Bommen for enden af Jacobsvej, bliver ersta<et med en anden type bom med lås på, så der ikke kan køres ud. 

Der bes8lles hængelåse 8l alle drejebommene, så der ikke kan køres igennem.

8. Eventuelt


