Bestyrelsesprotokol - tirsdag den 14. maj 2013
Bolilmark Grundejerforening
Mødested:

Jørgen Gram Hansen, Ribe Landevej 24, Enderupskov, 6510 Gram

Deltagere:

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

Afbud:

Niels Christiansen(NC),

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: Eventuelt - generalforsamling
7: Næste møde

Ad1:
Referatet blev godkendt.

Ad 2:
Indkomne:
Der er kommet et tilbud fra Jysk Pedel, Skærbæk – se link dertil på hjemmesiden.
Forespørgsel vedrørende kloakeringsplaner – HJ har forespurgt ved Tønder kommune. Og Lene Øvig, Tønder
kommune, oplyser at der ingen planer er for at kloakere på Bolilmark de næste mange år. Men at det ikke kommer
på et tidspunkt, kan hun jo ikke garantere.
Alle har fået nye elektroniske vandmålere.

Ad3:
Kontingent
På hjemmesiden er der under debat-punktet kommet forslag, om at opkræve kontingent via
ejendomsskattebilletten. Tak for forsaget. FD har været i kontakt med Tønder Kommunes Johanne Skriver
vedrørende forslaget om opkrævning af kontingent via Ejendomsskattebilletten. Desværre kan dette ikke lade sig
gøre mere. Efter kommunalreformen kan kommunerne, i.flg. Skat, ikke længere opkræve for private og foreninger.
FD arbejder derfor videre med tilmelding til PBS betalingsservice.
Der er stadig 4 der mangler at betale kontingent 2012-13. De har fået både Rykker 1 og Rykker 2, og tlf opkald.
Desuden mangler en enkelt at betale fra sidste år og har fået 5 rykkere. Skyldnere hænges ud med vejnavn på
hjemmesiden, når der ikke er betalt efter 3. rykker. Derefter overgår sagen til inkasso.
Regnskab 2012-13
Driftsoverskud på 22tkr
Egenkapital 404 tkr.
Skyldige omkostninger 38tkr ( vedr vedligholdelse af bivejene)
Budget for 2013-14 blev forelagt og er næsten uændret fra 2012-13

Ad4
Bivejene: Alle biveje renoveret i foråret 2013 – der er brugt 89 m3 grov grus.

Ad5
Posthus
Tagdryp på brædderne ud mod vejen er ordnet. Desuden ryddet op – der var en del papiraffald.
Bøger – der er opstået en bytteordning for bøger – god ide – selvom det er flest tysksprogede.
Grøfter og Stemmeværker
Grøfter blev renset i det tidlige forår, men da de var meget tilgroet overvejes, om der skal oprenses tiere.
Stemmeværker - begge stemmeværker er set efter samtidig med oprensningsarbejdet, men der mangler afretning
af kanterne- kunne ikke ske på grund af den høje vandstand.

Ad6
Generalforsamling afholdes den 8.6.2013 kl 15.00 på kommandørgården.
Dagsorden blev gennemgået.
Indkaldelse udsendt 16. maj.
Vigtigt punkt er ændring af vedtægterne. Da vi må forvente, at der i forbindelse med afstemningen til
vedtægtsændringer ikke vil være de fornødne antal medlemmer (mindst 2/3 del) til stede ved den ordinære
generalforsamling, holdes
Ekstraordinær Generalforsamling den 22. juni 2013 kl. 15.00
Indkaldelse ligeledes udsendt 16. maj.

Ad 7
Næste møde 22. juni kl 13.00 på Kommandørgården

