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Referat   nr. 9 
fra bestyrelsesmøde søndag den 12. oktober 2014 kl. 10.00 hos Ib Palmelund. 
 
Referent: Ib Palmelund. 
Deltagere: Erik Brædder, Kim Urban Christiansen,  Bjørn Klinke og Ib Palmelund. 
Afbud: Kåre Sletved. 
 

1. Underskrifter af mødereferat nr. 8 af 23/8 2014. 
       Referatet underskrevet uden bemærkninger. 
 

2.  Nyvalgt kasserer Jan Kibsgaard har trukket sig pr. 2/10 2014. 
      Jan Kibsgaard havde i en e-mail den 2. oktober 2014 meddelt bestyrelsen, at han trækker sig som  
      kasserer pr. d.d.    
      Bestyrelsen tog dette til efterretning med tak til Jan for de gode intentioner, han havde for at stille op 
      til  bestyrelsen. 
 

3.  Valg af ny kasserer eller valg af en fungerende kasserer. 
       Ingen i bestyrelsen ønskede at stille op som kasserer. Bestyrelsen havde ej heller et emne klar som 
       kasserer, hvorfor bestyrelsen vedtog ikke at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling nu. 
       Til gengæld havde 2 grundejere givet udtryk for, at ville påtage sig jobbet som fungerende kasserer. 
       Bestyrelsen fandt det mest hensigtsmæssigt, at sige ja tak til tidligere kasserer Erik Buch Nielsens 
       tilsagn om atter at være foreningens fungerende kasserer. Erik Buch Nielsen blev valgt til fungerende 
       kasserer, og inviteres til at deltage i bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret. 
       1. suppleant Kåre Sletved indtræder atter i bestyrelsen. 
       Formanden sørger for, at de nødvendige bankdokumenter i forbindelse med kassererskiftet bliver 
       ordnet.  
 

4.  Hækmødet med Strandgården d. 18/9 2014, referat udsendt tidl. 
       Formanden gav udtryk for, at han fandt at den øvrige bestyrelse var tilfredse med det opnåede 
       kompromis for placering af en ny spireahæk ved Strandgården. Bestyrelsen besluttede at gå ind for 
        kompromisløsningen, hvilket sekretæren meddeler andelsforeningen. 
        Formanden havde kontaktet Strandgårdens Jette Frederiksen for deres svar, men havde endnu ikke hørt fra 
        andelsforeningen. 
        Der var enighed om, at den store træstub skal fjernes. Formanden fik til opgave at finde en løsning herpå. 
        Formanden oplyste, at udgifterne i projektet p.t. er på 12.250 kr., her hvor vi kun mangler at plante hækken og  
        at fjerne stubben (generalforsamlingen bevilgede fra opsparingskontoen 20.000 kr.). 
         

5.   "Ind-til-skel"sager. 
        Formanden omtalte, og bestyrelsen drøftede 5 aktuelle skelsager, hvor bevoksning er vokset for langt ud på 
        fællesarealet.  Der er aftalt et møde med en af ejerne den 14. oktober. 
        For at give alle vores grundejere en billig og nem adgang til, at finde ud af hvor deres skel  er, og hvor skelpæle  
        skal kunne findes, besluttede bestyrelsen at lægge linket  for "Danmarks Miljøportal"  ind på vores hjemmeside.   
        Der er tale om luftfotos, hvor skellinjer er indtegnet. 
 

6.  Eventuelt. 
       Formanden har bestilt Forsamlingshuset til generalforsamling søndag den 2. august 2015. På et senere 
       bestyrelsesmøde beslutter vi, om Forsamlingshuset også skal bestilles til en ekstraordinær generalforsamling  
       med punktet:  Ændring af vedtægterne. 



 
       Næste bestyrelsesmøde afholdes søndag den 23. november 2014 kl. 10.00 hos Kim Urban Christiansen. 
 
 
 
 
_________________________                     ___________________________              _________________________ 
            Erik Brædder                                                       Bjørn Klinke                                                 Kåre Sletved 
 
 
 
______________________________________                                              _______________________________ 
           Kim Urban Christiansen                                                                                              Ib Palmelund 
 


