
Bestyrelsesmøde 11-1-2016.

1. Referat:
Referat fra 4-11-2015 godkendt.

2. Status på kystprojekt. Duevej 51 -59:
Bestyrelsen har været rundt og besigtige stikvej og veje. Bestyrelsen har ikke fundet skader på vores
område. Bestyrelsen afventer at bygherrerne informerer bestyrelsen  om at byggeriet er færdigt.

3. Driftsregnskab:
Driftsregnskabet gennemgået. Regnskabet ligger meget tæt på budgettet 2015.

4.Budget 2016:
Der er en post på omkring 5000 kr, fra Odsherreds kommune, som skal undersøges nærmere.
Tages op på næste bestyrelsesmøde.

5. Digelaget:
Bestyrelsen sender et brev til digelaget vedrørende genetablering af vores stikveje, med græs, samt 
vilkår for den kommende ralfodring.

6. Grusveje m.m.:
a. Stikveje: Bestyrelsen afventer møde med digelaget vedrørende genetablering af stikvejene.
b. Vejsyn: Bestyrelsen går vejsyn Lørdag d. 6-2-2016 kl. 10.00. 
c. Containere til grus: Robert undersøger pris på opbevaringsbokse til grus.
d. Vejenes tilstand: Vores veje er meget hullede. Robert kontakter Flemming Thorsen som har givet 
tilbud på at reparere vores veje. Pris kr. 9100 ex moms. Hvis der er overskydende grus kan det 
lægges på Engvibevej 13.
e. Bomme: Finn undersøger, vis Face Book, om der er nogen i grundejerforeningen som vil male 
vores bomme hvide.
f. Manglende beskæring efter vejsyn: Bestyrelsen sender en opfordring ud på Face Book og på 
hjemmesiden om vigtigheden i at der beskæres omkring vores veje. Der er forsat menge steder hvor
der mangler at blive beskåret. Beskæringen har stor betydning for vedligeholdelsen af vores veje.
Bestyrelsen går nyt vejsyn efter påske.

7. Naboalarm:
Der er flere som har tilkendegivet at de er interesseret i nabo alarm. Det er op til den enkelte 
grundejer om man ønsker at installere en alarm.

8. Joller.
Ikke noget nyt.

9. Lukket Face Book gruppe og forum på hjemmesiden.
Der er i øjeblikket 63 medlemmer og der kommer hele tiden flere til.
Forum på hjemmesiden genoprettes og der tages stilling, på generalforsamlingen, om den skal 
fortsætte.

Næste møde 7-3-2016 kl. 17.00

Referent: Robert Ploug.


