Beslutningsreferat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde torsdag den 28. november
2019
Punkt 1. Valg af referent.
Bonna
Punkt 2. Afgående bestyrelsesmedlemmer - begrundelse og overlevering af sager.
Gert Hintze og Peter Heeno har efter sidste bestyrelsesmøde valgt at udtræde af
bestyrelsen på baggrund af, at formanden - under behandling af dræn-sagen - havde talt
med store ord, hvilket Gert ikke vil finde sig i. Peter har valgt at støtte Gert.
Anne-Lise Heide som er suppleant i bestyrelsen konstitueres og overtager Gert’s position i
bestyrelsen, hvilket p.t. indebærer, at alle henvendelser vedrørende Vej og Dræn skal
foretages til Anne-Lise.
Gamle medlemssager som findes på en liste - som Gert har administreret - vil blive aftalt
overleveret til et bestyrelsesmedlem på næste bestyrelsesmøde.
Grundejerforeningens adresse vil blive flyttet fra Gert Hintze til formandens privatadresse.
Punkt 3. Dræn
Da prisen på at få nedlagt dræn er steget voldsomt fra 450.000 kr. til efterfølgende ca.
700.000 kr. på trods af et overslag, har bestyrelsen valgt at aflyse aftalen og vil betale
konsulent Kjeld Morel for hans rådgivning.
Bestyrelsen vil på Generalforsamlingen den 24. maj 2020 komme med en redegørelse om
problemstillingen og vil samtidig søge mandat til at genoptage dræn-sagen, dog til en
væsentligt højere pris.
Punkt 4. Eventuelt
Dialogmøde (Tommy og Gert) - hvem deltager fra bestyrelsen samt dato
Anne-Lise deltager som referent sammen med Bonna i dialogmødet som afholdes lørdag
den 4. januar 2020 kl. 10.00.
Blind vej/Chikane på Hørager
Punktet tages op på næste bestyrelsesmøde og Bonna vil snarest muligt orientere
medlemmet - som har stillet forslaget - herom.
Generalforsamlingen 24. maj 2020 - Fårevejlehallen
Der er forhåndsbestilt lokale og forplejning i Fårevejlehallen.
Punktet vil blive drøftet på næste bestyrelsesmøde

Deklarationen - håndtering heraf
Punktet vil blive drøftet på næste bestyrelsesmøde.
Punkt 5. Næste møde
Næste møde afholdes søndag den 5. januar 2020 kl. 13.00 hos Stefan.

