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Mødested:

Niels Christiansen, Gl. Toftlundvej 3, Rurup, Toftlund.

Dato:

Mandag den 27. august 2012 kl. 19.30

Deltagere:

Henry Jensen(HJ), Flemming Dahl (FD), Niels Christiansen(NC),
Jørgen Gram Hansen(JGH), Birthe Schmidt(BS)

Referent:

BS

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
7. Næste møde
Ad1:
Referatet blev godkendt – NC ordner grus under bænken på Lakolkstien.
Ad 2:
Meget få henvendelser siden generalforsamlingen.
En har klaget over Ringvejens beskaffenhed det første stykke. NC har orienteret om, hvordan det hænger sammen.
Vi er medlem af Fritidshusejernes Landsforening http://mitsommerhus.com
Læs det nyeste nummer http://mitsommerhus.com/bladarkiv/nr3-2012.pdf.
Bestyrelsen modtager bladet – BS ordner adresseændringer og sætter link på vores hjemmeside
Kloakering – kommunen har ingen planer vedr. Bolilmark-området.
Ad3
FD har kontaktet banken vedr. ny kasserer.
Bestyrelsen besluttede, at formanden og kasseren skal have adgang til kontoen med hver deres NEM-ID.
Desuden sker opkrævning af kontingent fremover via betalingsservice.
Ad4
NC – der er stadig problemer med Ringvejen. JGH har lappet de værste huller i sommers med sin gummiged.
Det første stykke af Ringvejen har den største trafik og her er problemerne især slemme.
JGH har fået tilbud på at få lavet 800m til 60.000 kr svarende til 215 m3 + udlægning for 9800 kr + moms.
NC kontakter Tønder Forsyning for at få en sammenligningspris på reparation af Ringvejen.
Biveje er OK, så her foretages først reparationer til foråret, når vinteren er ovre.
Ad5
JGH: posthuset er repareret og malet.
Nye ejere ordner selv adresseændringer på postkassen. Som minimum skal der stå vejnavn og nr.
Grøfter renses i år.
Ad6
FD: Folder med datoer for hus-renovationstømning hænges op i posthuset.
Ad7
Næste mødedag 11.nov 2012 kl 19.30 hos Flemming Dahl, Lindedal 5, 6200 Aabenraa.
Vedtægter gennemgås med henblik på evt ændringer, der inddrager digitale muligheder (bl.a indkaldelse til
generalforsamling via email).

