Referat fra bestyrelsesmøde
Dato: 20. maj 2017
Hos: Hanne Holm
Til stede: Hanne Holm, Frank Kristoffersen, Anne-Lise Heide og Peter Høegh
Fraværende: Rene Bonde
Referent: Peter
Næste møde
Næste møde er generalforsamlingen den 28. maj, så dette bestyrelsesmøde var det
sidste møde før generalforsamlingen med den nuværende bestyrelse.
Godkendelse af referat
Referatet fra forrige møde blev godkendt med enkelte kommentarer.
Økonomi
Kassereren Anne-Lise redegjorde for, at der kun havde være få posteringer siden
årsregnskabet blev lavet. Hun fandt ikke anledning til at lave yderligere opfølgning.
Bestyrelsen bifald. Vi underskrev enkelte bilag og udlæg.
Drænkort
Frank fremskaffer informationer om matrikelnumre, som skal bruges til at opdatere
det nuværende drænkort. Det nuværende kort indeholder fejl.
Medlemssager
Vi drøftede medlemssager, blandt andet om medlemmer, der ikke har efterkommet
påtaler fra denne og tidligere bestyrelser. Indholdet af vores samtale udelades af
dette referat af hensyn til de implicerede parter, idet referatet bliver offenligt
tilgængeligt.
Efter mødet gik bestyrelsen til besigtigelse af 2 grunde, hvor der i forbindelse med
markvandringens påtaler efterfølgende var indkommet kommentarer fra
grundejerne. Der blev ved samme lejlighed lagt trykte eksemplarer af indkaldelsens
dagsorden i postkasser hos medlemmer, hvor vi ikke har email adresser. Der var dog
ikke prints til alle.
Generalforsamlingen
Vi konstaterede, at der ved fristens udløb ikke var indkommet forslag fra
medlemmerne, hvorfor der ikke bliver brug for at udsende fuldmagt i forbindelse
med afstemninger om forslag som foreskrevet i vedtægterne.
Ved generalforsamlingen indskriver Frank medlemmer og uddeler stemmekort. Han
bistås af Anne-Lise.
Dagens udsendelse til medlemmerne af den endelige dagsorden til
generalforsamlingen blev justeret to steder i teksten (den senere udsendelse samme
dag forløb planmæssigt), blandt andet omkring ”ikke at køre for stærkt”.

Eventuelt
Ved mødet redegjorde Frank overfor den øvrige bestyrelse for sin ønske om ikke at
genopstille til bestyrelsen.
Vi drøftede, hvorvidt foreningens veje kunne komme ind under færdselslovens
bestemmelser om stilleveje i stedet for som det er nu, hvor det sandsynligvis kan
betragtes som landeveje. Anne-Lise ville undersøge emnet (er sket og udsendt fra AL
i særskilt email til bestyrelsen)
Peter Høegh 24. Maj 2017

