Bestyrelsesmøde

:

Tirsdag den 05.11.19

Mødested
Deltagende medlemmer

:
:

Frank (FP) – Bogfinkevej 25
Kim (KB), Grethe (GF), Frank (FP), Jan (JG), Nels (NC),
og Hans (HKK)

Afbud

:

/ Referat

:

Dagsorden

05.11.19

Kl. 19:30

HKK

Pkt. 1:

Dagsorden til den 05.11.19 fra sidste møde Bemærkninger, uafklarede punkter.

Pkt. 2:

Post siden sidste møde GF’s mail samt direkte til enkelte medlemmer.

*

*

Intet at referere.

Der udestår afklaring af, hvordan tilhørsforhold for dele af Sommervej er ift. hvilke Grundejerforeninger. Sagen pågår i samarbejde med Jyllinge Sommerland og der forventes lang sagsbehandlingstid.

Pkt. 3:
*

Økonomi

Pkt. 4:

Henvendelser til/fra GF’s medlemmer

Pkt. 5:

Fri-, fællesarealer

Pkt. 6:

Vejarealer

*

*

*

Gennemgang af udeståender med medlemmer.
Bestyrelsen besluttede at gå videre ift. restance på ét medlem, som advokaten ønsker at tage i
fogedretten indbefattende 3.200 kr. i omkostninger hertil. Der er heller ikke betalt for 2018 og
2019, men der er indgået afdragsordning, som tilsigter udestående betalt i løbet af 2020.
Herudover udestår 3 kontingentbetalinger for 2019, hvor der igangsat rykkerprocedure.
Kassereren foreviste opdateret bogføring vedr. 2019. Bogføringen blev attesteret/godkendt af
bestyrelsen.

Diverse henvendelser fra medlemmer er blevet behandlet og besvaret.

Renovering af dræn på Mågevej/Høgevænget er under udførsel sammen med terrænregulering.
Der arbejdes på beskæring af siv i Branddammen/søen ved Blodhøjvej, som dog først tidligst
evt. kan forventes gennemført i 2020.
Arbejdet vedr. beredskabstrace er færdiggjort for nuværende.
Bestyrelsen pålægger de medlemmer, som har henkastet/deponeret affald på friarealer langs
med åen om omgående at få dette fjernet igen.

Grundejer på Bøgevej som bruger Sommervej ifm. nybyg har lovet at reetablere vej og fliser
efter endt byggeri. Sagen pågår.
Der arbejdes på at grave af rabatter langs Blodhøjvej samt på de veje, hvor der planlægges at
asfaltere. Sagen pågår.
Skilt på Glentevej er knækket – skal reetableres. Sagen pågår.
Bestyrelsen har besluttet at udbedre asfalten på Fyrrevej, Lindevej, Poppelvej og Birkevej samt
opretning af vendeplads på Bogfinkevej, hvorfor der indhentes tilbud herpå sammen med andre
grundejerforeninger i området, som ligeledes skal have udbedret, således vi opnår
stordriftsfordele.

Pkt. 7:

Vintertjeneste

Pkt. 8:

Strandudvalg

Pkt. 9:

Kontakt til/fra offentlige Myndigheder

*

*

*

Aftalen for den kommende sæson er blevet gentegnet med eksisterende leverandør.

Bestyrelsen vil tage initiativ til møde med Strandudvalget. Sagen pågår.

RK har givet tilladelse til FORS ift. at udføre geotekniske undersøgelser i vores område.

Pkt. 10:

Evt. arrangementer og udvalg

Pkt. 11:

Hjemmeside

*

*

Intet at berette

Medlemmer som har underskrevet blanket vedr. tilladelse til brug af e-mail vil blive orienteret,
når der lægges nye ting op på hjemmesiden, samt modtage information fra bestyrelsen når det
er relevant.
De medlemmer, der endnu ikke har udfyldt blanket, har fået en henvendelse i postkassen, som
bestyrelsen gerne ser returneret i udfyldt stand.
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Pkt. 12:
*

Pkt. 13:

*

Evt.
Det interne arbejdsdokument med udestående opgaver er opdateret.
Datoen for 2020 generalforsamling er valgt til 26. maj 2020 på Bondestuen

BEST.

Næste møder

Tirsdag den 21. januar 2020 kl. 19:30 hos Kim og tirsdag den 10. marts 2020 kl. 19:30 hos
Hans.

Senest 1 uge efter afholdelse af møde fremsendes referat til GF’s hjemmeside.

Kim Boddum

Nels Cortsen

Frank Pedersen

Grethe Fuglsang

Hans Kristensen

Jan Gøhre

Dato

