
Mødeindkaldelse:BESTYRELSESMØDE 

Bolilmark Grundejerforening 18-01-2023 kl. 20.00  
Zoom-møde. Carsten indkalder 

 

Indkaldt af Sten Scheller. 

Referent:Vibeke Appel. 

Deltagere: Sten Scheller, Carsten Roos, Vibeke Appel,Orla Olesen og Pia Lorenzen 

Afbud fra:  

Yderligere oplysninger 

 Næste møde: Tirsdag den 7.03.2023 kl. 19.00 på Zoom 

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. 

Advokat Michael Nathan er kontaktet og 
fremsender et prisoverslag på 

tinglysningsprocessen på diger på privat 
matrikel. 

Invitation til Tønder Kommunes 

Turismedirektør Colin Seymour om 
deltagelse på zoom den 18/1 (varighed 10 

til 15 minutter) 

 

 

 

 

Netværk om sommerhuse og planlægning  

Webinar d. 3. februar kl. 12:30 – 14-00 på 

TEAMS (Invitationen er sendt til Best.) 

 

Nathans forslag lyder på 10000 kr. 

 

Seymour har givet tilsagn for deltagelse og 

udtrykker stor interesse for et samarbejde. 

Det er aftalt at fremsende spørgsmålene 

søndag den 15/1 til Seymour, så han kan 
forberede sig på indholdet. 

Rømø-Tønder Turistforeningsformand 

Claus Cornelsen deltager også. 

3: Fritidshusejernes Landsforening. 

Orientering om forestående 

Bestyrelsesseminar II 

 

Generalforsamling i FL 15/4 2023 

I messehallerne Fredericia. 

 

 

Der afholdes Seminar II i FL 11/3 2023.  
Pia, Carsten og Sten deltager. 

Orla og Vibeke er forhindret i at deltage 

Generalforsamling i BG 18/3 2023 

Brandinspektøren fra Tønder Kommune 

inviteres evt. til at deltage 

Invitation til Generalforsamling udsendes 

senere. 

4:Forseglingen mangler på Brand og Redning Syd overtager 



hjertestarterskabet i vores Posthus. 

Opfølgning. Carsten 

 

5. Sidevejenes forfatning. Orla 

 

Der er igen huller i vejene, specielt på 
Blåbærvej 

Det overvejes at lægge ekstra stabilgrus 

på vejen (Orla undersøger) 

6. Bolilmarks politiske arbejde. Pia Sten tager kontakt til formændene for de 

andre grundejerforeninger samt 
turismekontoret for fremtidigt samarbejde 

Carsten kontakter forsyning vedr. 
affald/sortering 

6.a GRUNDEJERFORENING – KOMMUNE 
Lokal lobbyisme – Få indflydelse i 
kommunen. 

Opbyg relationer før problemerne opstår! 

• Registrering i kommunen. 

- Evt. sammen med andre 
foreninger i Rømø/kommunen 

• Kommuneplanen 

• Lokalplan 

• Kortlægning af berøringsflader: 

Kommunens overordnede planer for 
områderne 

(f.eks. er der disponeret arealer til 

yderligere fritidshuse?) 

-   Lokalplan overholdelse, sammenhæng 

med foreningens vedtægter. 

 

o Veje (kommunale/private): 

Belægning, chikaner, bump 
fartbegrænsning, skiltning 

o Affaldsordninger – 
huse/pladser 

o Antennemaster  

o ”Opsyn” med overholdelse af 
lokalplanen. Hegnssyn 

o Strandforhold vedligeholdelse, 
beplantning 

o Biodiversitet 

Beplantning (blomster m.v.) 

Bekæmpelse af invasive arter 

o Vand – dræn m.v. 

 

7: Kasserer: Regnskab 2022 3 medlemmer mangler at betale 



                   Vedtagelse af Budget 

 

kontingent  

Carsten orienterer om regnskab 

8: Andre påtrængende opgaver 

 

Intet 

9: Lakolkstien og Gangbroen. 

Pia: kontakter Ole Ottosen og Sonja TK 

Carsten: Kontakter Niels Præst. 

 

Advokaten til Præst-familien har nu sendt 

salgspapirerne ind til Naturstyrelsen og 
forventningen at salget går i orden den 1. 
april 2023.  

Naturstyrelsen havde åbenbart alligevel 
penge til køb af Lakolkstien 

10: Digeproblematikken. 

      Carsten afleverer bestyrelsesmapper 

fra 1999 til Pia. 

Nathans prisoverslag skal godkendes på 
Generalforsamlingen den 18/3 

 

11: Eventuelt og protokolgennemgang Indkaldelse til generalforsamling og 
beretning fremsendes 15/2 

Zoommøde d. 18/2 kl 10 
Bestyrelsesmøde 7/3, formand, 

næstformand og kasserer afholder et 
formøde søndag den 26.2 kl. 10.00 

 

 
 

Mødet slut kl. 22.10 
 

 
 
 

 
 


