Noter fra informationsmødet søndag den 19- maj 2019

Ved informationsmødet bød formanden velkommen og grundforbedrings konsulent Kjeld Morel gennemgik
projektet, som bliver delt i to forslag ved generalforsamlingen, delprojekt-A og delprojekt-B.
Det blev klart, at delprojekt A og B er den første og grundlæggende fase af et vandafledningssystem, der
senere kan udbygges i yderligere etaper.

Forsamlingen fremkom med forslag om, at der blev udarbejdet en samlet plan for en sådan udbygning af
systemet til vandafledning således, at flere grundejere vil kunne se sig selv blive koblet på en udbygning,
hvis det senere blev nødvendigt.
På opfordring fra bestyrelsen havde Kjeld fremskaffet en foreløbig pris på arbejdet med de to forslag
således, at forsamlingen havde en idé om beløbsstørrelsen. Han understregede, at opgaven også burde
udbydes til lokale entreprenører, og at det var sandsynligt, at det kunne blive billigere.
Formanden fremlagde bestyrelsens beregninger, hvor finansieringen ser ud til at kunne klares med en
kontingentforhøjelse i år og næste år på 740 kr, da foreningen allerede har opsparede hensættelser til
formålet.
På mødet fremkom der forslag om at finde måder til finansiering, hvor kontingentforhøjelsen bliver mindre.
En mulighed er, at optage banklån. Bestyrelsen påtog sig at fremsætte denne ide ved generalforsamlingen
sammen med rør og drænforslagene. Det ville kunne betyde at forhøjelsen af kontingentet kunne nøjes
med at blive omkring 320 kr med en fem-årsplan med et 5-årigt banklån i stedet for 740 kr årligt i en toårsplan.
Forsamlingen gjorde opmærksom på, at der mangler at blive indtegnet en brønd ved Mellemtoften og at
der ikke var nøjagtighed i blandt andet placeringerne af nogle nuværende private dræn.
På spørgsmål fra forsamlingen blev det oplyst, at de nuværende private dræn skulle tilsluttes de nye fælles
brønde, og at man som hovedregel ikke må koble sine private drøn på selve rørene.
Vedrørende forsalg B, afvanding af mosen ved Engtoften
Det blev oplyst, at føringen af det ny lukkede rør til afvanding af mosen i forslaget er lagt i rabatten for at
undgå gravearbejde henover grundene (hvor det nuværende rør ligger).
På et spørgsmål om hvorvidt en strømpe-foring ville være billigere og et brugbart alternativ, svarede Kjeld
positive at burde undersøges. Dog tyder symptomerne på, at faldet i det nuværende rør ikke er helt
optimalt, hvilket en foring ikke vil ændre på.
Noterne er ikke fyldestgørende.
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