Referat
Bestyrelsesmøde

Dato: Torsdag den 20. februar, kl. 18.00
Til stede: Bestyrelsen undtagen Chr. Bonnichsen
Dagsorden:
1. Generalforsamling:
 På valg er: Dieter og Connie – Dieter ønsker ikke genvalg.
 Reservering af lokaler på Tønnisgaard – er klaret
 Indlæg – Peter har aftalt med Tryg, at de kommer og holder 30
minutters indlæg om, hvad vi som lodsejere selv kan gøre for
at afhjælpe de problemer, som de ændrede vejrforhold giver
(vand/vind)
 Registrering af deltagere – Dieter sender oversigt over betalende
medlemmer til Connie
 Årsberetning – Connie udarbejder forslag som sendes til
godkendelse
 Mødeindkaldelse til GF – Connie udarbejder indkaldelse, som
udsendes pr. mail samt brev til de medlemmer, som ikke har
mail. Indkaldelsen skal være medlemmerne i hænde senest 25.
marts.
 Årsregnskab. 2019 har givet underskud, derfor vil bestyrelsen
foreslå en kontingentstigning på kr. 50,00 til den kommende
GF.
 Kontakt til revisor, dirigent, suppleanter – Dieter tager kontakt.
2. Nyt fra kassereren:
 Antal betalende medlemmer i 2019 – 214 medlemmer – ny rekord
 Indestående pr. 31.12.2019 – kr. 98.510,00
 Eventuelt – Sidste regning fra Morten er med adresser.
Regninger uden adresser skal fremover afvises.
3. Nyt fra Vejformanden:
 Klaplåger – Sagen er godkendt i kommunen og vi afventer
Fredningsnævnet. Når sagen forhåbentlig bliver godkendt,
undersøger Christian, om kommunen vil betale og udføre
arbejdet.

4. Verserende sager:
 Udvidelse af Småfolksvej – De er i gang, men er virkelig udfordret
af alt den vand. Vi forventer, at hele vejen står klar ultimo
april/primo maj – afhænger af, hvornår asfalt-sæsonen
starter.
 Affaldsøer – Det trækker ud. I stedet vil vi alle få udskiftet vores
beholdere ultimo maj/primo juni og få dem erstattet af større
beholdere med skillerum, da vi skal til at sortere madaffald.
 Hastighedsbegrænsninger – har ikke været muligt at få svar retur
fra ansvarlig i kommunen. Connie bliver ved at rykke for svar.
5. Eventuelt
 Næste møde – Generalforsamlingen den 25. april 2020. DOG !!!!
vil der op til GF blive udsendt mails, som enten indeholder
opgaver og/eller ting til godkendelse – venligst svar på disse
meget hurtigt.
 Connie opdaterer hjemmesiden med sidste nyt i de verserende
sager samt får lagt indbydelse til GF ind på forsiden.
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