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Bestyrelsesmøde søndag d. 28 juni 2020 afholdt hos Peter kl. 09.30
Tilstede var: Peter Carlsen, Kurt Kristensen, Poul Bach og Ida Rasmussen
Afbud fra: Marianne Ingeholm

1. Bemærkninger til referat fra 18 april 2020
Ingen bemærkninger til referat af 18. april 2o2o
2. Generalforsamling
a. indkaldelse med dagsorden, 2 beretninger og forslag fra bestyrelsen
Udsendelse af 2 beretninger: 1 for sidste år og yderligere 1 for et halvt år – samt
indkaldelse til generalforsamling.
b. fremsendelse af beretninger og uddeling af indkaldelser til ejere uden mail
Kurt laver beretninger og indkaldelse til generalforsamling.
Peter deler ud til dem som ikke har meddelt os en mail før generalforsamling og Kurt
efter generalforsamling med referat herfra.

c. forslag fra bestyrelsen
i. forslag om asfaltering af hele grundejerforeningen
Kurt formulerer forslag.
ii. Vedtægtsændringer
Peter formulerer forslag
iii. forslag om finansiering af manglende midler.
Peter formulerer forslag
iv. Kontingent.
Peter formulerer forslag
3. Forberedelse af generalforsamling.

a. Generalforsamling afholdes lørdag d. 15 august 2020 kl. 10.00 i Vejby
forsamlingshus
b. Forsamlingsrestriktioner?
Vedrørende forsamlingsrestriktioner følges de generelle retningslinjer.
c. Dirigent og bestyrelsesmedlemmer på valg.
Marianne Ingeholm Larsen udtræder af bestyrelsen pga. arbejdspres.
To bestyrelsesmedlemmer er på valg: formand, Kurt Kristensen og medlem Ida
Rasmussen.
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Formand:

Kurt Kristensen, Kastorvej 13, 3210 Vejby
Mobil: 40294560. email: kurt@lintec.com
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4. foreningens økonomi
a. Status foreningens kasserer.
Kasserer Peter Carlsen gennemgik regnskabet og noterede, at der stadig mangler kontingent
indbetaling fra 2 grundejere. Foreningens tilgodehavende hos Max Döbeli vil blive fulgt op. Årets
regnskab blev underskrevet af bestyrelsen.

5. Åbne sager
a. Drænet mælkevejen, der er forvirring om under hvilke matrikler drænet løber.
Vedrørende Dræn ved Mælkevejen er der intet nyt.
b. udlægning af flis næste år, er John (som vedligeholder stier) en mulighed?
John vil gerne udlægge flis på stierne til næste år mod levering af flis.

6. eventuelt
Bestyrelsen vil rette henvendelse til kommunen vedrørende trappen ved Markvænget mod
stranden.
Bestyrelsen vil på generalforsamlingen opfordre til, at der dannes et lav, der skal fungere
som initiativtager til oprettelse internetforbindelse i grundejerforeningen. Bestyrelsen bistår
gerne med råd og udsendelse af mail.
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Formand:

Kurt Kristensen, Kastorvej 13, 3210 Vejby
Mobil: 40294560. email: kurt@lintec.com

