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Referat 16.05.2015

1. Referat fra Generalsamling
a. Referat godkendt og sendt til dirigent til underskrift
b. Vedtægter skal gennemgås og udsendes før næste generalforsamling.
2. 2. Orientering + fra bestyrelses medlemmer
a. Grillen: Det ser ud til at der sker noget, idet der er leveret en del
materialer, men ingen ved noget med sikkerhed
b. Købmanden: ingen information - det foreslås at der fra fælleshold rettes
henvendelse til kommunen
3. 3. Generalforsamling den 18. april 2015 ny kasserer, vejformand og suppleant
a. Ole Hult sekretær, Benny Mortensen Næstformand, Poul Gaarden
Kasserer, Frands Knudsen Vejformand
b. Der vil blive hentet maling til vedligeholdelse af diverse sten i området
c. Vedligeholdelse af Grundejerforeningens hjemmeside overgår til
bestyrelsen.
4. 4. Veje

a. Forslag om brug af beløb sidevej – vejformand undersøger og indhenter
tilbud. Der laves evt. en plan for vedligeholdelse med udgangspunkt i
sidevejenes tilstand og indhentet tilbud.
b. Støvdæmpning, første uge inden skoleferie afhængig af vejr
5. 5. Grønne områder
a. Græsslåning er i gang
b. Aftale om rydning indtil skel mod offentlig vej
c. Der var en general snak om oprydning på grunde bl.a af hensyn til
brandfare, bestyrelsen har dog ingen bemyndigelse til at foretage noget
6. 6. Regnskab 2015
a. Der har været kigget på nyt Regnskab- og adresse system, en beslutning
er nært forestående.
b. Overdragelse fra forrige kasserer er i gang.
c. Foreningens forsikringer vil blive gennemgået – for at klarlægge den
nøjagtige dækning
7. 7. Bank ny aftale
a. Nye underskriftblade underskrevet af bestyrelsen
b. Kasseren retter henvendelse til banken angående eksisterende aftale
8. 8. Fællesmøde søndag den 6. juni kl. 10,00 Rådhuset Kaldred af 1967
a. Kasserer, Formand og næstformand deltager
b. Det undersøges hvilken dag der er den korrekte
9. 9. Gave til Inger Andersen (afgående kasserer)
a. Bestyrelsen er enige om at der gives en gave i form af pengegave.
10. 10. Næste møde
a. 20. juni 2015 kl. 10.00 + mark vandring
11. 11. Eventuelt

