Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 29. marts 2021
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Økonomi:
Budgettet blev gennemgået. Det tegner til et overskud i 2020 på ca. 5.500 kr.
Bestyrelsen diskuterede en stor post i budgettet, flisning. Da der er døgnåbent for haveaffald på
genbrugspladsen, var bestyrelsen enige om, at flisning bør afskaffes. Det vil derfor blive foreslået
på generalforsamlingen, at flisning ikke længere kan foretages på grundejerforeningens regning.
Bestyrelsen diskuterede igen, at alle skal have e-mail eller give tilladelse til at grundejerforening
anvender e-post. Dette på grund af prisen på frimærker og bøvlet med at skrive ud. Dette vil også
blive foreslået på generalforsamlingen.
Med de rettelser, ser budgettet for 2021 ud til at holde. Derfor blev vedtægterne gennemgået, men
det blev konstateret, at det ikke er lovligt i vedtægterne at opkræve det årlige gebyr inden
generalforsamlingen er afholdt. Så dette indtil videre udsat.
3. Generalforsamling
På grund af corona restriktionerne, er generalforsamlingen indtil videre udskudt. Bestyrelsen
holder øje med restriktionerne, og så snart 1 fra hver husstand vil kunne indkaldes – indendørs eller
udendørs, vil der blive indkaldt til generalforsamling.
Bestyrelsen vil lave en lille folder med forpligtelser, gode råd m., samt hvilke lokale entreprenører,
man kan henvende sig til med forskellige opgaver.
Kassereren vil fortælle om bunkere på Rømø
4. Aktuelle og verserende sager
a. Færdiggørelse af Småfolksvej inkl. chikaner
Vejformanden har sendt brev til Tønder kommunen om dette.
b. Hastighedsbegrænsninger
Bestyrelsen har sendt høringsbrev til kommunen om trafikplan. Høringsbrevet er vedlagt referatet
og ligger som nyhed på hjemmesiden
c. Affaldsøer
Formanden har henvendt sig til Tønder Forsyning, som ikke kunne komme med konkret nyt på
sagen. Det er stadig uvist hvornår vi skal overgå til de nye affaldsøer.
d. Grusveje og grustyper
Der har været en del henvendelser til bestyrelsen vedrørende grusvejene, så dette emne blev
diskuteret en del.
Foreningen ordner grusvejene til påske, sommerferie og sidst på året. Hvornår det konkret sker,
afhænger af vejret, da udbedring af grusveje kræver tørvejr. Hvis der er huller i de mellemliggende
perioder, er der grusbunker, som beboerne kan hælde grus i. Ring til vejformanden, hvis der er
brug for nyt grus til bunkerne.

e. Grøfter
Der er gravet grøfter ved Gertrud Rasksvej, og rørlægning af nyt drænrør mellem
grundejerforeningen og naboområdet ved Gertrud Rasksvej.
Det er medlemmernes egen forpligtelse at vedligeholde og oprense egne grøfter, og grøfter der
ligger mellem grundene. Grundejerforeningen vedligeholder mod vej og mod andre områder.
f. Klaplåge/adgangssluse
Kommune og fredningsnævn er blevet rykket, og vi håber på nyt inden generalforsamlingen.

