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Bestyrelsesmøde afholdt d. 4. november hos Kurt Kristensen 
Til stede var: Kurt Kristensen, Peter Carlsen, Ida Rasmussen, Poul Bach. 
Afbud: Marianne Ingeholm Larsen 
 
DAGSORDEN: 
1. GODKENDELSE AF REFERAT AF BESTYRELSESMØDE D. 26. august hos Marianne 
 
       Referatet blev godkendt uden kommentarer 
 
2. DRÆNLAUGET 
 

a) Efter renovering af sidste drænstrækning på Grønningen 15 opstod en prop i drænet umiddelbart 
efter Grønningen 15, drænet blev spulet igennem på den pågældende strækning og ser nu ud til at 
fungere igen upåklageligt. 
 

b) Der har været en prop i drænet efter udløb gennem vores brønde på Rågevangsvej/Rågevej. 
Forstoppelsen har resulteret i opstemning af vand tilbage i vores system og kan resultere i aflejring 
af sediment, hvilket kan for vores vedkommende resultere i forstoppelse i vores system. 
Drænlauget har kontaktet kommunen om hændelsen. 

 
3. FORENINGENS ØKONOMI 

 
a) Status fra foreningens kasserer: Der er ingen afvigelser fra årets budget. 

 
b) Status for manglende betalinger af kontingenter: Bortset fra en grundejer er alle restancer nu betalt. 

 
c) Inkasso sager: Grundejeren, som efter adskillige rykkere stadig ikke har betalt kontingent, er nu sendt 

til inkasso. 
 

d)  Det blev aftalt, at Max Döbeli grundet manglende afdrag af sin gæld til foreningen  
fremover bliver rykket 2 gange årligt. 

 
4. ÅBNE SAGER 
 

a) Vedrørende ændring af lokalplanens bestemmelse om bebyggelsesgrad vil kommunen ifølge det 
oplyste behandle sagen i kommunalbestyrelsen i løbet af foråret 2019. 
 

b) Vedrørende jordpåfyldningssagen er der stadig intet nyt fra kommunen trods rykkere. 
 

c) Fodboldmål på fællesarealet: Trods mails til diverse grundejere, hvor målene er opstillet, har ingen 
endnu meldt sig som ejere, hvorfor de vil blive fjernet, når græsset skal slås.  

 
d) Campingvogn på Kastorvej 14: da ejendommen er sat til salg, vil foreningen ikke foretage sig videre i 

sagen. 
 
5. EMNER TIL GENERALFORSAMLINGEN 
 
        Der er ingen presserende emner til den kommende generalforsamling, som finder sted d. 27/4-2019 i   
        Vejby Forsamlingshus 
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7. EVENTUELT 
 
    Intet under dette punkt. 
 
Der blev ikke aftalt tidspunkt for nyt bestyrelsesmøde, som vil finde sted i begyndelsen af 2019. 
Tidspunkt og sted bliver aftalt senere, evt. ved nytårskuren. 
 
Referent: Poul Bach 
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