
Bestyrelsesprotokol 

Bolilmark Grundejerforening 
 

Mødested:          Henry Jensen  Lindedal 11A, Åbenrå  

Dato:                     3. okt 2011 kl. 19.30 

Deltagere:         Henry Jensen(HJ),  Michael Voigt(MV), Jørgen Gram Hansen(JGH),  
                                  Niels Christiansen(NC), Birthe Schmidt(BS), 

Fraværende:    Ingen 

Indkaldt af:       Henry Jensen 

Referent:            Birthe Schmidt 

 

DAGSORDEN:  

 

1. Godkendelse/opfølgning af referat fra sidste møde   

2. Meddelelser/orientering fra formanden - herunder offentlig kloakering 

3. Orientering fra kasserer 

4. Orientering fra veje og sti udvalget  

5. Orientering fra grøfter og stemmeværksudvalg, samt posthus 

6. Eeventuelt 

7. Næste møde 

 

 

1. Opfølgning af referat fra Generalforsamling 

a. Grus foran bænken på Lakolkstien mangler – det ordnes i kommende uge. 

 

2.  Meddelelser/orientering fra formanden 

a. Forespørgsel fra en grundejer om solceller på tag /væg eller jord.  

Vi svarede ham, at han skulle spørge kommunen. 

 

Efter bestyrelsesmødet har HJ kontaktet Miljøforvaltningen i Tønder kommune, som kom med dette svar: 

..at man kommer med et udspil til næste udvalgsmøde, hvor man indstiller, at man godt må installere 

solvarme på taget. Pågældende kunne ikke se, at det ikke skulle kunne godkendes, idet man tillader 

ovenlysvinduer. Dog skal elementet følge tagets hældning. 

De som ønsker en sådan energiforanstaltning skal søge om det.  

Vi må så se om teknisk forvaltning og byrådet godkender dette udspil. 

b. Kloakering 

HJ har hørt, at kommunen ikke kan forlange, at et sommerhusområde skal kloakeres. Der kan ikke 

kloakeres medmindre der er miljømæssige hensyn. Se bilag fra Odsherred kommune. Se mere 

http://mitsommerhus.com/bladarkiv/nr1-2011.pdf 

c. ”Mit sommerhus” - er et medlemsblad, som varetager sommerhusejernes juridiske problemer. Udgivet af 

Fritidshusejernes landsforening. Et medlemskab koster foreningen 15 kr. pr medlem. Bestyrelsen har 

besluttet at være medlem.  Se mere på www.mitsommerhus.com. 

Medlemsbladet kan downloades herfra. 

 

 



3. Orientering fra kasserer. 

a. Kontingentopkrævning udsendt – der er allerede 40 der har betalt – betalingsfrist  8.okt 2011 

 

4. Orientering vedr. veje 

a. Grusveje: Afretning/ slæpning sker i efteråret 

b. Ringvejen – NC snakker med vejafdeling ved Tønder Forsyning  vedr. lapning af huller. 

 

5. Orientering fra grøfter og stemmeværksudvalg, samt posthus 

a. Posthuset trænger til udskiftning af et par brædder – JGH sørger for dette 

b. Stemmeværk efterses sammen Martin Paulsen 

c. Rabatklipning sker i løbet af vinteren – Henning Damgård bruges igen dette år. 

 

6. Evt 

a. Arbejdsweekend – forslag: samme dag som generalforsamling. Emner: maling af posthus mm 

b. Julefrokost - skubbes januar -  aftales på januar mødet. 

 

7. Næste møde hos BS 16. jan 2012 kl. 19.30. 


