
 

Bestyrelsesmøde den 14 juni 2017. 

Tilstede var: 

Peter (Referent), Robert, Finn, Bjørn og Søren  

Ikke tilstede: 

Lars, Anni  

 

 

Referenten har fremsendt det færdige referat fra generalforsamlingen, hvorved vi overholder den 

stipulerede tidsfrist. Kopi er vedlagt. 

- Konstituering af bestyrelsen 

 Der er ikke ændringer til bestyrelsen. 

- Underskrift af referat fra Generalforsamlingen 

Referatet blev godkendt og underskrevet af deltagerne på mødet. Referatet mangler antal 

stemmeberettigede dette skrives på i hånden inden referatet uploades på hjemmesiden. 

Robert sender information til Finn vedr. antallet af stemmeberettigede. 

- Nye Vedtægter 

    Opdatering af hjemmeside 

Nye vedtægter blev vedtaget, Finn up-loader dem på hjemmesiden. Der er lidt 

udfordringer med at up-loade filer til hjemmesiden, det kommer muligvis til at koste 

penge. Dette bliver løst med den nye hjemmeside. Bjørn kikker på, hvornår vi kan flytte 

til ONE.COM 

    Hvilke aktioner prioriteres? 

Veje, se nedenstående punkt ”Fremdrift på vedligehold af veje” 

Der udarbejdes et nyhedsbrev, som sendes ud sammen med de nye vedtægter. 

Nyhedsbrevet skal indeholde information om: 

1. At vejene skal holdes i den rette bredde. 



2. At grundejere opfordres til at sende deres telefonnummer til bestyrelsen, der vil 

således være større chance for at blive kontaktet ved indbrud ol.  

3. Hvis sommerhuset udlejes, skal lejerne oplyses om hastighed på veje osv. 

Bjørn laver et udkast, som sendes til bestyrelsen for godkendelse.  

- Godkendte budgetter 

 Disse blev godkendt på generalforsamlingen.  

    Hvem køber varmeskab? 

Tove og Tommy køber dette, de forsøger at skaffe en demomodel som er noget billigere. 

Finn skriver til Tove og får en status. 

- Fremdrift på vedligehold af veje 

    Planlagte skridt: 

Vognmanden kommer i uge 25. Han opfordres til at køre lige de steder han kan.  

Vognmanden instrueres i at køre så tæt på rabatten som muligt, særligt de steder hvor der 

er problemer med bevoksning. Robert kontakter ham. 

    Terminer aftalt: 

 Vognmanden kommer i uge 25. 

    Støvbinder: 

Magnesium klorid koster ca. 4 kr pr kg. Vi skal regne med at det koster ca. 10.000 til 

20.000,- pr år. Vi skal måske ikke begynde at bruge støvbinder, før vejene er OK. Det vil 

sige i løbet af nogle år. Robert kontakter vognmand for pris og information om, hvordan 

vi skal forholde os. 

 

- Spørgsmål fra salen med bestyrelsesinvolvering 

    Liste til Tove Byskov 

 Listen er fremsendt til Tove for et par uger siden. Finn holder hende opdateret 

    Bjørneklo 

 Grundejere er på generalforsamlingen blevet opfordret til selv at kontakte kommunen 



    Skilte / hastighedsbegrænsning 

 Bestyrelsen mener ikke, at der skal opsættes flere skilte. 

    Faldefærdige huse 

     Der er to muligheder: 

1. Grundejeren kontaktes af bestyrelsen med opfordring til at rydde op 

2. Kommunen kontaktes, Finn undersøger hvilke muligheder vi har. 

- Bestilling af Odden forsamlingshus til kommende Generalforsamlinger 

 Lars kontakter forsamlingshuset. 

 Følgende datoer skal reserveres: 3. juni 2018, Lars vælger datoer for 2019 og 2020. 

- EVT: 

Vi afventer svar på, om man må gå på diget, når vandet står så højt, at man ikke kan gå foran 

dette. Se referatet fra generalforsamlingen. Finn kontakter kommunen vedr. regler. 

Finn kontakter kommunen vedr. beskæring af beplantning på Gnibenvej. 

 

Næste bestyrelsesmøde torsdag den 7. september kl 17:00 hos Finn, Finn orienterer om hvor det 

bliver afholdt. 

 

 

Peter Bigum 


