REFERAT BESTYRELSESMØDE
Dato: Torsdag, den 15. november 2018
Sted: Godthåbsvej 2, Rømø (hos formanden)
Deltagere: Hele bestyrelsen
1. Godkendelse af dagsordenen:
Dagsordnen blev godkendt uden kommentarer
2. Status:
 Afvanding – sagen er afsluttet


Cykel”sti” – Kommunen er i gang med projekteringen, men venter svar fra
fredningsnævnet vedr. flytning af de fredede orkidéer, som findes langs
Småfolksvej. Der er endnu ikke nogen tidsplan for projektet. Se flere
oplysninger på hjemmesiden.



Affaldsøer – intet nyt i denne sag i forhold til Nyhedsbrev 3, 2018.



Hastighedsbegrænsninger – Tønder Kommune vil i samarbejde med politiet
gå hele Rømø igennem vedr. skiltning – se mail fra Tønder Kommune på
foreningens hjemmesiden.



Hjemmeside – opdateres løbende med nyt. Link til genbrugsplads omkring
døgnåbent.

3. Kasserer:
 Medlemskab 2018 – 206 betalende medlemmer mod 209 sidste år.
 Rykkere – der er udsendt op til 4 rykkere – urimeligt. Brev udsendes til alle
de ejere som p.t. ikke er medlem.
 Indestående 31.10.2018 – kr. 117.942,22
4. Vedtægter: Der bliver de kommende måneder arbejdet på nye/reviderede
vedtægter. Et medlem af foreningen har stillet sig til rådighed i denne
forbindelse.
5. Ekstern korrespondance: Alt hvad der sendes til offentligt myndighed
eller breve til medlemmerne fra bestyrelsen skal forsynes med foreningens
logo.
6. Partnerskab Nationalpark Vadehavet: Koder m.v til brug af
Nationalpark Vadehavets fotos, log og tekster lægges ind på hjemmesiden.

7. Diverse:
 Udlæg/omkostninger – bestyrelsen har besluttet, at udgifter i f.b.m
mødeaktiviteter, kontorhold m.v. skal dækkes af foreningen.
 Opkrævning af kontingent ønskes flyttet januar – kræver en
vedtægtsændring. Vil lette bestyrelsens arbejde.
 Fælles arbejdsdag forår – forslag til GF – fylde huller, klippe udhængende
grene m.v.
 Næste bestyrelsesmøde torsdag, den 28. februar 2019 hos Connie
 Generalforsamling 2019: 27. april kl. 14.00 – Tønnisgaard bestilles.
8. Eventuelt:
 Vejformand hører Morten Sextus om, hvad det koster at rydde buskads på
nordsiden langs grøften på Gertrud Raskvej.
Referant

Connie Rasmussen

