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 Bestyrelsesmøde søndag d. 27. marts 2022 afholdt hos Peter C kl. 10 

Fremmødte Ida, Kurt, Poul, Peter C, Peter N 

Fraværende Anne Marie 

Referent Peter N 

 

Referat: 

1. Drænlaug på Mælkevejen 

 

Kurt har fået positiv tilbagemelding fra grundejer der har lavet dræn. 

Kommunen ser positivt på at der oprettes drænlaug. 

Vi opfordrer på generalforsamling til at der oprettes drænlaug.(se 3.d.i) 

 

2. Retssag vedr. underslæb 

 

Fogedsag har konkluderet det ikke er muligt at indkræve yderligere hos skyldner. 

Udestående er afskrevet, jvfr. beslutning på tidligere Generalforsamling. Præsenteres på 

Generalforsamlingen. 

 

 

3. Generalforsamling 

 

a. Dato; 30. april 2022 

 

b. Indkaldelse med dagsorden. Kurt fremsender et udkast. 

 

c. Fremsendelse af indkaldelse; Via e-mail + enkelte uden e-mail som får det i brevform via 

sommerhus postkassen (Peter C) 

 

d. Forslag fra Bestyrelsen 

1. Forslag til oprettelse af Mælkevej Drænlaug. 

Kurt laver udkast. 

2. Kontingent justering. 

Forslag til Generalforsamlingen om kontingent forøgelse. 

Fremlægge kontingentforøgelse i relation til om yderligere asfaltering skal fremskyndes. 
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4. Forberedelse af generalforsamling 

Dirigent og Bestyrelsesmedlemmer på valg. Peter C kontakter John om dirigent posten. 

Kurt stiller op igen. 

Ida stiller op igen. 

 

Valg af suppleant som normalt er på valg for et år ad gangen. 

Anne Marie ønsker at overgå fra Bestyrelsesmedlem til suppleant. 

Peter N har indvilget i at skifte fra suppleant til Bestyrelsesmedlem 

5. Foreningens økonomi 

 

Peter C gennemgik foregående  års regnskab. 

 

Peter C gennemgik Likviditets regnskabet 

 

6. Åbne sager 

 

Ingen åbne sager 

 

7. Eventuelt 

 

Vedr. afhentning af haveaffald 

Kan dette planlægges til tidligere om foråret? 

Vil være en stor fordel for både grundejere såvel som for dem der afhenter, om det kan gøres inden 

der kommer blad/løv på træer og buske (Peter N) 

Vi aftalte at afstemme med Generalforsamlingen om dette har gang på jord. 

 

Status på brug af vej til privat parkering (Peter N) 

 

Næste møde : 30. april kl 9, Vejby Forsamlingshus 
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