Referat 17.04.2016

Grundejerforeningen Ingershøj
Referat fra bestyrelsesmøde søndag den 17. april 2016 kl. 14:00

Sted: Hos Hanne, Gyvelvej 13, Kaldred
Tilstede: Hanne Heede(HH), Klaus Lønnee(KL), Eric Petersen(EP), Bent Rasmussen(BR), Poul Gaarden(PG) - ref.
Fraværende/afbud: Ole Hult(OH)

Dagsorden:

1. Valg af referent.
2. Konstituering af bestyrelsen.
3. Procedurer, hvordan agerer vi, opbevaring af grundejerforeningens effekter, budget
4.
5.
6.
7.
8.

m.m.
Overtagede punkter fra forrige bestyrelse, klage over manglende vejvedligeholdelse.
Granly, sammenlægning af grundejerforeninger?
Klage vedr. støjgener fra flyveplads (pkt. tilføjet på mødet)
Bordet rundt.
Eventuelt.

Referat.

Ad1)
PG meldte sig som referent.

Ad2)
Konstituering afventer endelig overdragelse fra tidligere bestyrelse. Henvendelser vedr. veje og grønne områder
rettes til formanden indtil videre.

Ad3)
PG berettede om hvordan bestyrelsesmøder tidligere var afholdt, og hvordan rammerne havde været.
De effekter (fane, gamle protokoller, oversigtskort og andet materiale) som HH har fået overdraget fra tidligere
formand Mogens Pedersen skal gennemgås af HH. Efter gennemgang pakkes de ned og opbevares hos PG.

Vi talte om nuværende referater. Hvordan opbevares de - fysisk, elektronisk, papirudgave? HH undersøger med OH.
Fremadrettet vil den der afholder de normale bestyrelsesmøder blive godtgjort med 100,- til forplejning.

Ad4)
Videresendte mails fra Mogens Pedersen gennemgået. Indholdet drejede sig om interesse i at deltage i gruppe der vil
forsøge at få revurderet deklarationerne for vores område (Kaldred).
Birkely har tidligere henvendt sig til Ingershøj for at få et møde op at stå vedr. de fordelings-pct. der er grundlaget for
fordeling af udgifterne til vedligeholdelse af de veje vi er fælles om at vedligeholde. Birkely har ligeledes henvendt sig
vedr. bøgetræerne, der står langs stien mellem Birkely og Ingershøj.
Vi afventer fornyet henvendelse. Hvis der kommer mødeaktivitet i forbindelse med ovenstående er PG også
interesseret i at deltage.
Det blev besluttet at undersøge pris på udskiftning af vejskiltet for Ingershøjvej sidste år, men det er ikke sket. KL
overtager opgaven og vender tilbage.
Maling til ’hvide sten’ – BR undersøger om Frands Knudsen fortsat har den hvide maling og sørger for opbevaring indtil
de ’hvide sten’ kan males. Efter 1. juni vil EP og BR male stenene og evt. også vejchikanerne, hvis der er maling nok.
Klage over manglende vejvedligeholdelse afklaret. Aktiviteterne var blot midlertidig stoppet, og er senere færdiggjort.

Ad5)
En af de mails der er videresendt fra Mogens Pedersen omhandler muligheden for at sammenlægge 2 eller flere
grundejerforeninger. HH holder os orienteret. Hvis der kommer mødeaktivitet i forbindelse med ovenstående er PG
også interesseret i at deltage.

Ad6)
Den fremsendte klage går på støjgener fra flyvepladsen i forbindelse med flyslæb af svævefly,
herunder start på Østgående bane, der samtidig udgør en sikkerhedsrisiko for sommerhusejere
i udflyvningszonen.
Efter en kort drøftelse blev bestyrelsen enige om, at en sådan klage ikke er noget
grundejerforeningen har kompetence til at gå ind i. Det er en sag for de enkelte grundejere,
som er generet at flyvepladsen.

Ad7)
PG:
Med den nye bestyrelse skal vi underskrive en ny bestyrelses- og ledelsesoversigt til banken.
Alle underskrifter kom på plads, men oversigten kan ikke indsendes før der foreligger et
godkendt referat fra generalforsamlingen.
Det nye sæt vedtægter er sendt til Kalundborg Kommune, der mundtlig har godkendt. Der
afventes skriftlig godkendelse.

Den tidligere bestyrelse har indhentet nye tilbud på de forsikringer, som vi har. Tilbuddene
ligger langt over hvad vi betaler i dag, sikkert også med en større dækning. I løbet af det
kommende år bør vi forholde os til hvad vi skal have og hvad vi ønsker at have. PG vil gerne
være tovholder.
I forlængelse af generalforsamlingen kom der oplysning fra et medlem om, at vi kan have en
foreningskonto i Arbejdernes Landsbank incl. netbank helt gratis. Forespurgt i AL koster det
100,- kr. at flytte til AL og 17,- kr. pr. md. + 1,- kr. pr. transaktion. I Danske Bank (vores
nuværende bank) koster det 25,- kr. pr. md. og alle transaktioner er gratis. Vi bliver i Danske
Bank.
Kontaktperson vedr. vores mail/hjemmeside (Hostmaster og ONE.COM) tilrettes – PG sørger
herfor, evt. sammen med OH.
Udbetaling af honorar afventer konstituering.
Automatisk videre sendelse af mail fra Ingershøj-postkasse. PG sørger for at Mogens Pedersen
fjernes, at HH tilføjes. PG modtager i forvejen automatisk (90% er økonomi).
HH:
Kontaktperson vedr. CVR-nr. skal rettes – HH retter
Der skal gives adgang til E-boks for HH+PG – HH sørger for det
Har behov for at købe en printer – HH indkøber
EP:
Hvordan og hvornår med fremtidige møder? Evt. fastlægge flere møder?

Ad8)
BR+EP tilbød at omdele referat fra generalforsamling og de nye vedtægter i medlemmernes
postkasser i Kaldred. Når vi kommer så langt sikrer PG at det hele er hæftet sammen.
HH kommer med udkast til tekst til PG, der kommer på kontingent opkrævningen. Teksten
fortæller at ref. + vedtægter ligger i postkasserne i Kaldred.
Sammen med kontingentopkrævningen udsendes blanket, hvor man kan melde sig til at
modtage fremtidig information og indkaldelser og referater fra foreningen pr. mail.

Næste møde bliver evt. 20.-21. eller 22. maj – HH indkalder.

