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Referat af bestyrelsesmøde den 2.maj 2012 kl.  16.00-18.00 

Til stede: Conni K, Carsten B, Finn N. Birgitte A 

 

1. Økonomi/Budget  

Der er udsendt 9 rykkere. To er betalt dags dato – der mangler fortsat 7 rykkere. Har man betalt for 

sent, må man betale rykkergebyret. 

Der er fortsat kun knap 50 % tilmeldt Nets-aftale(PBS). Opfordringen til at alle tilmelder sig Nets-

aftale, vil indgå i bestyrelsens Kommende beretning.  

Begrundelsen for kontigentstigningen er, at vejene er sunket og skal genoprettes.  

Bestyrelsen er tilfreds med placeringen af penge i FIH – bank. Aftalen revurderes hvert halve år. 

  

2. Status på fremdrift mod dige  

Kommunen har afholdt 2. borgermøde den 29.april 2012. Mødet var velbesøgt. 

Forud for borgermødet afholdt kommunen møde med det udvidede kystudvalg og Kystdirektoratet. 

Der er nu høringsperiode til 21.maj 2012 på det reviderede projektforslag. 

 

3. Status på afvanding 

Det er tydeligt, at oprensningen har hjulpet. Vejbrønde vil successivt blive ført op i niveau. 

Kommunen har oplyst at der vil blive udskiftet en pumpe – dette koordineres med det forventelige 

kommende dige. 

 

4. Status på veje  

Kommunen vil gerne give tilbud på vedligeholdelsen af vejene. Vejene gennemgås sammen med 

Michael Olsen fra Park og Vej, så snart det er muligt.  

Det er vigtigt, at brøndenes placering i vejene markeres. Der drøftes forskellige metoder hertil. 

Carsten vil sørge for markering af brøndene på et vejkort, således at placering kan gøres kendt både 

for vejarbejde og ved næste spuling af brønde i 2014. 

Vejistandsættelse skal gennemføres i løbet af kort tid. 

 

5. Planlægning af generalforsamling 2012 

a. Dagsorden 

Gøres klar udfra det udsendte forslag. Skal udsendes senest 14.maj for at være rettidigt. 

Det aftales at de ejere som har opgives mailadresse, får indkaldelsen via mail. Øvrige 

med B-post. 

b. Indkomne forslag 

Der er ikke indkommet forslag til generalforsamlingen 

c. Bestyrelsesforslag til dagsorden 

Bestyrelsen foreslår at der fremover også arbejdes med budget for det kommende år. 

d. Pakning og udsendelse af materiale 

Varetages af Carsten og Birgitte næste uge. 

e. Bestyrelsens beretning 
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Conny laver udkast hertil, som rundsendes i bestyrelsen til kommentarer 

f. Afvikling af mødet, herunder lokale og aftaler herom 

Det er under afklaring hvem som vil varetage rollen som referent og dirigent på mødet. 

Birgitte sender indkaldelsen til forsamlingshuset som reminder på reservationen og med 

ca-tal på forventet fremmøde. 

 

6. Næste møde 

Kl. 8.30 den 3.juni i Forsamlingshuset på Odden – forud for generalforsamlingen 

 

7. Evt. 


