Bestyrelses Protokol
Bolilmark Grundejerforening
Mødested:

Birthe Schmidt Vestergade 55, Arnum

Dato:

Mandag den 25. feb 2013

Deltagere:

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

Indkaldt af:

Henry Jensen

Referent:

Birthe Schmidt

DAGSORDEN:
1: Godkendelse / opfølgning af referat fra sidste møde
2: Meddelelser / orientering fra formanden
Oplæg til Generalforsamlingen
3: Orientering fra kasserer
4: Orientering fra veje og sti udvalg
5: Orientering fra udvalg fra grøfter, stemmeværk og posthus
6: 7: Eventuelt
7: Næste møde
Ad1:
Referatet blev godkendt.
Vedr. vedtægter foreslås yderligere vedtægtsændringer:
§ 2 og § 5 - fjernes lejere
§ 11 - Ethvert medlem af grundejerforeningen er valgbar.
Alle ændringsforslag kan ses på http://www.grundejerforening-bolilmark.dk/ - de er markeret med gult.
Ad 2:
Indkomne: Fyrvej 14 orienterer om at TDC kræver 20.000 kr for at indlægge telefon i huset, skønt linjen går forbi ude på
vejen. HJ har foreslået forskellige andre muligheder for at få internet eller tlf.
Ad3
Der er stadig 5 der mangler at betale kontingent. De har fået både Rykker 1 og Rykker 2. Desuden mangler en enkelt at
betale fra sidste år. Skyldnere hænges ud med vejnavn på hjemmesiden, når der ikke er betalt efter 3. rykker. Derefter
overgår sagen til inkasso.
Bankbeholdning: 381 tkr.
Brev fra fritidsejernes landsforening. Vi vil prøve at få formanden med til vores generalforsamling.
Se link på hjemmesiden – her står meget af interesse.
Ad4
Ringvejen er repareret af kommunen – efter regning – og det ser rimeligt holdbart ud.
Bivejene Bivejene er meget hullede, men de kan ikke laves før det bliver tørvejer og frostfrit
Problemerne er blevet forværret på grund af den megen regn og den ekstremt høje vandstand i denne vinter.
Ad5
Posthus: Tagvandet drypper ned på brædderne (mod vejen). Repareres når det bliver tøvejr.
Grøfter er renset af Arne Christensen, Brøns.
Stemmeværker - begge stemmeværker er set efter samtidig med oprensningsarbejdet, men der er en overkørsel i
stykker ved det sydlige afløb, hvilket betyder, at det kan blive svært at komme af med bagvandet. JGH aftaler med ejerne
om det er OK at vi skifter røret og laver en grøft.
Ad6
Generalforsamling – 8.juni 2013 kl 15 på Kommandørgården – vi har inviteret formanden fra Fritidshusejernes
Landsforening Jan Howardy, som deltager i vores generalforsamling.
Næste møde 14. maj 2013 hos JGH kl 19.30

