
Referat fra bestyrelsesmøde 03-03-2022 

 

Deltagere: Jens Nielsen, Søren Tjell, Jette Riis, Charlotte Henningsen, Ann Bendixen 

Referent: Ann Bendixen 

1. Status veje 

Vejene er i gang med at blive raspet op og efterjævnet for dermed at komme i bund med 

gamle kratere og huller. Det skulle hjælpe til mere jævne veje fremover. Der bliver foreløbigt 

ikke lagt nye dynger ud. 

 

Efter forårets vejrenovation vil bestyrelsen beregne prisen fordelt på de enkelt parceller, 

hvorefter lodsejere, der ikke er medlemmer, vil blive opkrævet for deres forholdsmæssige del. 

2. Status grøfter 

Rørgennemføringer på Kuskevej og Kandeborgvej er gennemspulet.  

Der arbejdes på tilladelser for at udløb ved Bugten forlænges yderligere og udløbet ved Kippen 

forlænges. Specielt udløbet ved Kippen sander meget hurtigt til. 

3. Medlemsliste 

Søren og Jens gennemgår medlemsliste og afklarer problemer i Winkas med WInkas support.  

4. Opkrævning for 2021 

For at få betaling for 2021 mens medlemslisten endnu ikke er på plads, forventer at sende 

anmodning om opkrævning via mail, hjemmeside og facebook inden for den nærmeste 

fremtid.  

5. Henvendelser 

Der er kommet mange henvendelser vedr. vejene. Det er som sædvanligt vanskeligt med 

hullerne efter perioder med frost og meget vand. Vejene bliver ordnet jf. punkt 1. Det skal lige 

nævnes, at bestyrelsen ikke selv går rundt med hverken skovl eller andet værktøj. Bestyrelsen 

sikrer, at der entreres med fagfolk, som laver arbejdet.  

6. Generalforsamling 

Generalforsamling afholdes efter vedtægterne tirsdag den 12. april 2022. 

For at have styr på forplejning til generalforsamlingen, vil vi prøve, om det er muligt med 

forhåndstilmelding. Vi vil henstille til max. 2 personer per husstand. 

7. Evt. 

Vi skal have fundet en fornuftig løsning på, hvordan vi gemmer de elektroniske skabeloner mv. 

så vi har dem fra en bestyrelse til den næste. Det kan meget lavpraktisk håndteres ved køb af 

en enkelt bærbar til formand eller kasserer.  


