Referat 01.08.2015

G/F Ingershøj
Referat fra bestyrelsesmøde d. 1. august 2015
Tilstede: Mogens Pedersen, Benny Mortensen, Poul Gaarden, Frands Knudsen, Ole Hult
Fraværende: Bent
1. 1. Orientering
a. Der foreligger en henvendelse fra medlem om at se bilagene for Regnskabet for
2014
- Beslutning: Det er besluttet at bilagene ikke udleveres, da det er godkendt på
Generalforsamlingen og dermed lukket. Poul melder beslutning til medlemmet.
b. Der blev orienteret om en artikel i Kalundborgbladet lørdag den 4. juli 2015
vedrørende forsøg med opsamling af affald i store centrale affaldstanke, i stedet for
den nuværende ordning med afhentning.
c. Mogens kontakter Peter for at få referat fra Fællesmødet i juni.
d. Mogens ønsker en ajourført medlemsoversigt – Poul sender oversigt til Mogens
e. Referater vil blive lagt på hjemmeside.
2. 2. Regnskab
a. Der blev orienteret om indeståender på konti.
b. Kontingenter 2015, der mangler p.t 11 indbetalinger. Der var givet frist til 27. Juli
2015. Vi afventer månedsskiftet og ser om der kommer flere indbetalinger. Hvis der
herefter ikke er betalt sendes 2. rykker med advarsel om inkasso + yderligere gebyr.
For hvert rykkerbrev pålægges gebyr på kr. 75,- Hvis rykkergebyr ikke indbetales
sammen med kontingentet overføres det til faktura for næste års kontingent.
c. Vi har fået oplysning om flere ejerskifte. Opkrævning af ejerskiftebidrag er udsendt.
3. 3. Stormøde den 26-09-2015
a. Landliggerudvalg har indkaldt til møde,
– input til mødet: fx autoværn på Kaldredvej, skiltningen i området – byskilte m.v. –
har kommunen planer om ændringer til deklarationer/lokalplaner - Benny Mortensen
har noteret og vil deltage på Stormødet.
4. 4. Grønne områder
a. Knud har modtaget information indsamlet på markvandring og vil bringe tingene i
orden. Der er sket henvendelse til de grundejere, der har aktiviteter der skal bringes i
orden.
b. Der foreligger separat referat fra Markvandring.
5. 5. Veje
a. Behandling af veje med bl.a. midtertuer diskuteres med Knud Gartneren – ellers er
veje i god stand
b. Generelt vedligeholdelse af vejskilte – opgaven varetages af Frands Knudsen
– Der hvor et vejskilt ’indgår’ i flere grundejerforeninger skal udgiften fordeles efter
Grundejerforeningernes fordelingsnøgle.

6.
7.

6. Fællesmøde den 14-11-2015
a. Indbydelse udsendes senere
7. Eventuelt
a. Procedure for hurtigere godkendelser af referater – max 14 dage svartider – Ole Hult
varetager opgaven.
b. Der indsættes en tæller på ingershoej hjemmeside således at vi kan registrere
trafikken på hjemmesiden.

