
Grundejerforeningen Kaldred af 1967

Bestyrelsesmøde 14.01.2022  kl.1900.         Møde 1/2022. 
Tilstede.: Allan, Henrik, Kim, Jørgen
Virtuelt.: Pal, Johnny, Hanne, Tine og Edouard

1. Ordstyrer Allan, Referent Pal 

2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt

3. Godkendelse af referat fra sidste møde:
Referat godkendt.

4. Indkommende post:
Der har været en del henvendelser fra medlemmer som alle er blevet behandlet på mødet.
Henvendelse vedr. beskæring på sti ved Jeanettevej – Allan sender et billede fra området så 
vi kan tage stilling ved næste møde. 
Vi har fået en henvendelse fra Kalundborg Kommune vedr. beskæring på Eskebjergvej. Det 
viser sig at det drejer sig om et areal som er matrikuleret til en ejendom på Ingolfvej, så der-
for har Allan bedt kommunen om at kontakte ejer direkte.
Allan er kontaktet af en af de omkringliggende lodsejere med en forespørgsel om de må gå 
ind i mosen og jage kronvildtet ud på deres marker for udtynding af bestanden, da kronvildt 
bestanden fra mosen ødelægger deres marker. Som udgangspunkt har han ikke givet nogen 
tilladelse til dette, men vi kan jo ikke forbyde nogen at gå en tur i mosen.  
  
5. Økonomi:
En balance status og forslag til budget for 2022 var tilsendt bestyrelsen og vi fik en snak om
de forskellige poster. Vi skal være mere påpasselige med at følge det godkendte budget, så 
udgifterne ikke løber fra os.   

6. Driftforhold vinter / forår
Vi fik en lang snak om den entreprenør som senest har vedligeholdt vores veje og blev enige
om at fortsætte med at bruge ham – dog med noget mere styring fra vores side. 
Det blev besluttet at vi skal have malet chikanerne og få klippet beplantningen ind så den
ikke vokser fra os. Edouard vil prøve at kikke på muligheder for udskiftning af beplantning
til noget som er nemt at holde og samtidigt er pænt at se på. 
Vi skal også have kikket på evt. beskæring af beplantningen langs Eskebjergvej på stykket
fra ’KIK IND’ og ned til transformerstationen ved stien ned  mod Karlsvej.  
Vi drøftede også den fremtidige vedligeholdelse af de stier som enten ikke er tilgængelige
eller ikke benyttes af medlemmerne. Det blev besluttet at vi tager en tur rundt i foreningen
og kikker på de aktuelle steder inden det besluttes hvad vi gør fremadrettet.    
 

7. Eventuelt
Johnny nævnte at der tidligere har været et ønske om at der blev opsat skraldespande på vo-
res fællesarealer, men da  opgaven med at tømme dem vil blive for udfordrende besluttede 
vi ikke at sætte skraldespande op.


