Referat bestyrelsesmøde: Tirsdag d. 16.03.2021 kl. 19.00
Bolilmark Grundejerforening:
På Zoom (Covid-19)

Indkaldt af Sten Scheller.
Referent: Inge Laursen
Deltagere: Sten Scheller, Carsten Roos, Orla Olesen og Inge Laursen
Afbud fra Pia Lorenzen.
Yderligere oplysninger
Næste møde: 01.05.2021 kl.10
Hos: Inge Laursen, Rørvej 4. Mødet starter ved Posthuset
Generalforsamling: Dato XX.XX.21 Resort, Havneby
Medmindre formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer i henhold til
Forretningsorden se pkt. 3 indkalder til ekstraordinært møde inden.

Dagsorden

Referat

1: Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

2: Siden sidst.
Orientering fra formanden.

Der har til Steen, som opfølgning på sidste
generalforsamling, været henvendelse
vedr. diget og vedligeholdelse heraf.
Steen har sammen med Carsten og Orla
arbejdet hermed.
Der henvises til punkt 7.

3. Kassereren fremlægger urevideret
regnskab for 2020.

Urevideret regnskab for 2020 fremlagt.
Der er igen overskud og dermed en kapital,
hvoraf der betales negative renter.
Budget gennemgået og diskuteret:
- Kontingentet kan nedsættes for at
minimere overskuddet og dermed
udgifter med negative renter.
- Anvendelse af overskuddet til
vedligehold og eventuel forplejning ved
en arbejdsweekend.
Der har ikke været nogen reaktioner fra
medlemmerne vedr. den nye Lokalplan.

Budget for 2021

4.Tønder Kommune/ lokalplan 707/.

5. Grøfter og afvanding.

Arbejdet med grøfter og vandløb er i gang
og bliver færdiggjort til påske.
Ansvarlig: Orla

6. Generalforsamling på Ressort den
xx.xx 20212.

Generalforsamlingen udskydes og
forventes afholdt i 3 kvartal såfremt
samfundsrestriktionerne tillader det.
Der informeres herom på hjemmesiden.

Tilmelding?
Arbejdsweekend. Posthuset skal males
Arbejdsopgaver.
Punkter til Bestyrelsens beretning
diskuteres.

7. Diget har massive huller forårsaget af
kreaturer.
Der er flere løsninger på dilemmaet.

8: Ringvejen og sideveje.
Tilstand?

Der aftales at posthuset males af
bestyrelsen forud for næste
bestyrelsesmøde.
Beretningen bliver meget kortfattet
grundet minimal aktivitet i det seneste år.
Drøftelse af diget og henvendelser
ang. dette:
1. Afklare ejendomsforholdende.
Investering i en landmåling af de
berørte områder.
2. Hvem tog i 2001 beslutningen ?
-Der henvises til dok. fra d.27/9-21
til BG fra Miljøområdet
Amtsgården. Sønderjyllands Amt
har i samarbejde med Skærbæk
kommune og kystdirektoratet behandlet de ansøgte dispensationer
til ansøgt stormflodssikring.
Vedligeholdelse af diget påhviler
BG.
3. Lodsejere, der bor nabo til diget
har foreslået at købe et stykke
jord.
Dialog mellem de berørte parter må
være første prioritet, men er
aktuelt problematisk.
4. Skal BG købe et stykke:
-dette må anses som sidste udvej.
Steen, Carsten og Orla arbejder videre
med problemerne vedr. diget.
Vejenes tilstand er drøftet og eventuelle
tiltag for at skåne vejene overvejet og
undersøges:
-Nedsættelse af hastigheden til 20 km.
-Der er indkommet ønske om etablering
af yderligere et bump for enden af
Ringvejen.

-Kommunen forespørges om de vil
bidrage til vedligehold af vejene herunder
sprøjtning mod ukrudt i asfalt og kanter.
Informationsskiltet ved indgangen til
området er forældet og meget slidt. Da
det ofte ses anvendt undersøges, hvordan
skiltet kan fornyes.
Orla taget kontakt til kommunen vedr.
- Nedsættelse af
hastighedsbegrænsning
- Hjælp til vedligeholdelse af vejene.
- Fornyelse af informationskilt
- Forhold vedr. diget (punkt 7)
9. Fritidshusejernes Landsforening
Generalforsamling er udskudt på grund af
covid-19
I Middelfart.
BG har fire stemmer på
generalforsamlingen.
Sten Scheller deltager som medlem af
hovedbestyrelsen.
BG sender desuden to medlemmer fra
Bestyrelsen.
1.: N1N1
2.: N2N2.
Tid: 0.04

Steen orienterer. Der er meget lidt
aktivitet grundet aflysning af næsten alt.

10. Fritidshusejernes Landsforening
afholder kursus for
Bestyrelsesmedlemmer målrettet
Grundejerforeninger.
Den 25/4 2020.

Aflyst.

11. Evt.:

Sekretærens opgaver drøftes og
tydeliggøres.

Mødet slut kl.: 21.00.

