BestyrelsesProtokol
BolilMark Grundejerforening
Mødested:

Jørgen Gram Hansen, Ribe Landevej 24, Enderupskov, 6510

Dato:

16. april 2012 kl. 19.30

Deltagere:

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

Afbud:

MV

DAGSORDEN:
1: Godkendelse/opfølgning af referat fra sidste møde
2: Meddelelser/orientering fra formanden
3: Meddelelser / orientering fra kasserer
4: Meddelelser / orientering fra veje og sti udvalg
5: Meddelelser / orientering fra udvalg fra grøfter, stemmeværk og posthus
6: Eventuelt
• generalforsamling
• arbejdslørdag
7. Næste møde
Ad1:
Referatet blev godkendt.
Ad 2:
Formanden får mange orienterende skrivelser fra kommunen, men intet specielt aktuelt for foreningen.
Vi ville dog gerne vide hvor mange, der har fået dispensation til paptag med listedækning.
Ad3
BS fremlagde på MV’s vegne kontobevægelser.
Der mangler stadig 12 at betale kontingent. Vi gør et frivilligt stykke arbejde og forstår ikke at nogen tillader sig at bruge
vores tid på, at vi skal udsende rykkere.
Vi besluttede at binde 250.000 kr i 3 år til 3,25 % i fast rente. Ved udbetaling fra kontoen i bindingsperioden betales en
dekort på 2 % af det hævede beløb.
Ad4
Bivejene slæbes. Der lægges lidt ekstra grus på Blåbærvej og evt også Trinnesvej.
Ringvejen repareres. JGH lapper hullerne med sin gummiged i samarbejde med NC. Evt købes lidt pulveriseret asfalt til
iblanding med de store stykker stykker asfalt i depotet.
Tlf- og vand-standerne er afmærket, og så bliver rabatterne klippet både vandret og lodret i løbet af foråret.
Stierne ved skovindgangene fra Trinnesvej og Blåbærvej trænger ikke til klipning.
Ad5
Stemmeværket repareres i forbindelse med oprensingen i efteråret 2012.
Posthuset renoveres inden arbejdsdagen 9.juni, så det kan blive malet den dag.
Der er endnu 3 ødelagte postkasser. Bestyrelsen ser gerne at det ser ordentligt ud i postkassehuset, så derfor kontaktes
de 3 ejere snarest vedr. reparation.
Ad6
Generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.
Arbejdsdag den den 9. juni 2012 kl. 10 – ca 12. Mødested posthuset.
Arbejdsområder og tilmelding via hjemmesiden: http://www.bolilmark.dk/grundejerforening/
Ad7
Næste mødedag aftales efter generalforsamlingen. Lokalplanen gennemgås på et af de kommende møder.

