Bestyrelses Protokol
Bolilmark Grundejerforening
Mødested:

Flemming Dahl, Lindedal 5, 6200 Aabenraa

Dato:

Mandag den 12. nov 2012

Deltagere:

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

Afbud:

Jørgen Gram Hansen

Indkaldt af:

Henry Jensen

Referent:

Birthe Schmidt

DAGSORDEN:
1: Godkendelse / opfølgning af referat fra sidste møde
2: Meddelelser / orientering fra formanden
3: Orientering fra kasserer
4: Orientering fra veje og sti udvalg
5: Orientering fra udvalg fra grøfter, stemmeværk og posthus
6: Gennemgang af vedtægter
7: Eventuelt
Julefrokost
8: Næste møde
Ad1:
Referatet blev godkendt.
BS tjekker op på bestyrelsens adresseændringer ved www.mitsommerhus.com
Ad 2:
Indkomne:
Blåbærvej 6 har mailet vedr. for mange huller bivejene, så det er næsten umuligt at færdes.
Bestyrelsen er klar over problemet, men der skal være tørvejr og vandet skal være væk fra hullerne før der repareres.
Lokalplan:
Følg og deltag i debatten på hjemmesiden vedr. Lokalplan og husenes farver.

Ad3
Der er stadig 27 der mangler at betale kontingent. Skyldnere hænges ud med vejnavn på hjemmesiden, når der ikke er
betalt efter 3. rykker. Derefter overgår sagen til inkasso.
Bankbeholdning: 428 tkr.
Bestyrelsens honorar på 1500 kr. overføres snarest

Ad4
Ringvejen:
Angående hullerne i Ringvejen er Tønder Forsyning kontaktet, idet vi har samarbejde med dem vedr. vedligehold.
De reparerer hullerne, så snart det er tørvejr og hullerne er udtørret.
Biveje:
Lars Christensen kigger på reparation af bivejene – især er der mange huller på Blåbærvej.
Problemerne er blevet forværret på grund af den megen regn og den ekstremt høje vandstand i området.

Ad5
Posthus:
Indvendig er posthuset fint i orden.
Nye brædder ved taget er ikke i orden. Tagvandet drypper ned på brædderne (mod vejen). “Lassen Byg” er kontaktet –
det vil blive rettet uden beregning.
BS har malet den plet, der var, da postkassen blev taget ned.

Grøfter og stemmeværker:
Grøfter renses snarest – Arne Christensen, Brøns begynder på arbejdet, når vejret tillader. Han vil gerne have lidt
frostvejr for at gøre mindst mulig kørselsskade.
Begge stemmeværker bliver set efter samtidig med oprensningsarbejdet.

Ad6
Vedtægter
Bestyrelsen gennemgik vedtægterne – ændringsforslag kommer til afstemning på generalforsamling næste gang.
Ændringsforslag kan ses på http://www.bolilmark.dk/grundejerforening - de er markeret med gult.
Ad7
Postkasser
Mange postkasser er ødelagte. Vi opfodrer endnu engang til at man får dem ordnet. Hvis I har problemer med nøglerne,
så kontakt JGH. Låsen må gerne skiftes til eget system.
Julefrokost foreslås lægges i januar.
Ad8
Næste mødedag lægges i januar.

