Referat fra bestyrelsesmøde 24.02.2022, kl. 17, Råbjergvej 14, Rømø
Deltagere:

Jürgen Schmidt Meyer
Frank Clemmesen
Christian Bonnichsen
Thomas Petersen

1.

Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen godkendt.

2.

Økonomi
Regnskabet for 2021 blev forelagt af kasseren og slutter med nedenstående overskud:
Bank
Bank

01.01.21
30.12.21

Overskud bank

104.215,91
123.999,98

Kasse kontant
Kasse kontant

01.01.21
30.12.21

302,45
302,45

19.784,07

Renter

971,63

Administration

4.027,15

Vejvedligehold

28.000,00

Flisning

1.500,00

Forsikring

3.489,97

Generalforsamling

2.550,00

Andet

0,00

Udgifter 2021

40.538,75

Indtægter 2021

60.322,82

Over/ underskud 2021

19.784,07

Kontantbeholdningen opløses, kasseren overfører beløbet til GF-konto.
På grundlag af dette regnskab foreslår bestyrelsen et budget:
Kontingent
Renter
Kassebeholdning

Administration
Generalforsamling
Vejvedligeholdelse
Flisning
Forsikring
Andet

Over/ underskud

Budget 2021 Regnskab 2021
64.500,00
60.322,82
971,63
302,45
302,45

7.000,00
5.500,00
44.500,00
12.500,00
3.489,97
4.000,00
76.989,97
-12.489,97

Budget 2022
61.000,00
1.000,00
0,00

4.027,15
2.550,00
28.000,00
1.500,00
3.489,97
0,00

4.500,00
5.000,00
35.000,00
12.000,00
3.500,00

40.538,75
19.784,07

61.000,00
0,00

Indtil d.d.. har 14 medlemmer ikke overført kontingent.
121.471,50 kr. på Andelskassen konto. 6 x kontingent blev først betalt i 2022.

Bestyrelsen mener, at der ikke er grundlag for at kontingentet bør hæves. I 2022 kan flishugnings
ordenen bibeholdes.
3.

Forberedelse til generalforsamling 2022 (30.04. sidste lørdag i april, lokaler på Tønnisgård er
booket)
Ved indgangen til salen bliver alle noteret i en deltagerliste. Der er én stemme per lods.
Forslag til dagsordenen:
Thomas, vores kasserer vil holde oplæg om bunkers på Rømø.
a.
b.
c.
d.

valg af dirigent (Merete)
årsberetning (Jürgen)
regnskab og budget, kontingent (flishugning)
valg til bestyrelse. Annette Ikast, Thomas Petersen på valg (begge modtager genvalg), samt
suppleanter Anette Jessen og Visti Frandsen.
e. valg af revisor. Carsten Madsen og suppleant Viggo Mogensen er på valg.
f. indkomne forslag til (senest i hænde 16.04.2022) info@grundejerforening-smaafolksvej.dk
g. eventuelt
4. Aktuelle og verserende sager.
Ved stormen den 19.02.2022 var der væltet træer på Gertrud Raskvej, Umanaksvej og Gl.
Skinnevej. Vejformanden har sørget for, at de blev fjernet af Morten Sextus fra kørebanen inden
middag.
På Gl. Skinnevej har vejbanen flyttet sig mod syd, og ved indkørslen til byggepladsen til numre 1, 3
og 5 er en el-fordeler sat op, som står midt på vejen. Vejen er blevet alt for bredt. Kasseren vil
kontakte de nye ejere.
Kasseren få tildelt 2.500 kr. til kontorudgifter.
Andelskassen mangler dokumentation på GF: sundhedskort, kørekort, samt telefonnumre og
mailadresser af bestyrelsens medlemmer, cvr-udskrift, underskrevne vedtægter og referat af sidste
generalforsamling og foreningens sidste regnskab. De tilstedeværende har underskrevet
dokumenterne. 25. feb. har kasseren indsendt dem til Andelskassen.
5. Evt.
Vi vil appellere på generalforsamlingen, at lodsejere fjerner flere træer, ikke bare dem, som er for
tæt ved vejene. Hvis Morten Sextus fjerner dem og samtidigt få flis og træ, er det ikke dyrt.
Status for klaplåger, fra Småfolksvej til Gl. Skinnevej, er uændret. Fredningsnævn er ikke imod,
sagen ligger til behandling ved Tønder Kommune og er ikke afgjort.
Mødet sluttede kl. 18.40.
Referat: Thomas Petersen

