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Referat af bestyrelsesmøde søndag d. 18 april 2020 afholdt hos Peter kl. 10.00
DAGSORDEN:

1. Bemærkninger til referat fra 1 marts 2020
Der var ingen bemærkninger til referatet af 1. marts 2020.
2. Gennemgang af tilbud på asfaltering
a.
b.
c.
d.

Revideret tilbud fra Colas gennemgås
Vedtægter/asfaltering
fordele/ulemper ved igangsættelse af projekt
Beskæring af grene på veje og rodskæring.

(Materiale er tilsendt hvad angår pkt. 2a).
Kurt gennemgik tilbud fra Colas (3. reviderede udgave) – nu med to delprojekter, således at første
delprojekt kunne igangsættes før en eventuel generalforsamling beslutning.
Det blev besluttet, at projektet var af så stor vigtighed for de enkelte medlemmer, at det måtte være
generalforsamlingen, der tog den endelige beslutning om igangsætning eller ej.

3. udlægning af flis næste år
a. er John (som vedligeholder stier) en mulighed?
Peter spørger John om det er en mulighed.
4. foreningens økonomi
a. Status foreningens kasserer.
Peter fremførte periode regnskab for perioden 1/1 – 17/4 - 2020. Der mangler fortsat kontingent
betaling for 6 grundejere – trods påmindelse. De 6 grundejere vil nu få en ekstra kraftig rykker, med
tillæg af gebyr.
Foreningens formue har ligesom mange andre formuer lidt under Coronakrisen. Der er pt et
urealiseret tab på kr. 22.556, der bliver noget udlignet med årets udbytte på kr. 17.630, så et
nettotab på knap kr. 5.000
5. Ændring af vedtægter
Der skal laves vedtægtsændring over investeringsmuligheder for vejfonden og mulighed for
optagelse af lån i forbindelse med det eventuelle asfaltprojekt.
Punktet udsat til næste bestyrelsesmøde.
6. Forberedelse af generalforsamling.
a. Hvornår kan den afholdes??
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Vi afventer regeringens udspil den 10. maj 2020.
7. Åbne sager
a. Drænet mælkevejen, der er forvirring om under hvilke matrikler drænet løber.
Punktet udsat til næste møde.
8. eventuelt
Det blev vedtaget at udsende et informationsbrev til medlemmerne, omkring asfaltprojektet og den
udskudte generalforsamling.

Referent: Peter Carlsen
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