Bestyrelsesprotokol – Mandag den 31. marts 2014
Bolilmark Grundejerforening
Mødested:

Niels Christiansen, Gl. Toftlundvej 3, Rurup

Deltagere:

Henry Jensen(HJ),Flemming Dahl (FD),Jørgen Gram Hansen(JGH),Horst Dehnbostel (HD)
Niels Christiansen(NC)

Afbud:

Ingen

Indkaldt af:

Henry Jensen

Referent:

Horst Dehnbostel

DAGSORDEN:
1: Godkendelse/opfølgning af referat fra sidste møde, Velkomstskrivelse til nye husejer.
2: Meddelelser / orientering fra formanden
3: Orientering fra kasserer
4: Orientering fra veje og stiudvalg. Herunder tilkørselsveje.
5: Orientering fra grøfter og stemmeværksudvalg, samt posthus
6: Eventuelt
7: Næste møde

Ad1:
Referatet blev godkendt.

Ad 2:
Orientering:
Da har været forespørgelser vedr. internet. SydEnergi oplyser, at det kræver min. 35% tilslutning. Vi undersøger
muligheden på ny. Grenaffaldet skal bortskaffes. Kommunens vej/park afdelings skrivelse fra 2012 gør bl.a.
opmærksom på øget brandfare ved manglede bortskaffelse. Kommunens grenplads har døgnåben. Kommunen
tilbyder ingen flisning. Hvis man er interesseret i hvor ens egen grundpæle står, skal kommune oplyse dette uden
omkostninger. (Iflg. vores advokat) Der kom en forespørgelse vedr. dato/generalforsamling. Dato er ikke fastsat på
nuværende. Sommerhusområdet Bolilmark slipper i første omgang for den nye affaldsplan som kommunen
gennemfører på Rømø. Bestyrelsen ønsker flere oplysninger fra kommunen vedr. affaldsplan for Bolilmark.

Ad 3:
Orientering
Gennemgang af regnskab for 2013.
Gennemgang af budget for 2015.
Pr. 1. april 2014 var der 1 kontingentrestance.

Ad 4:
Orientering
Der er konstateret store huller på Ringvejen. Tønder kommune stiller ingen materiale til rådighed for reparation af
vejene. Vi har aftale med Døstrup Maskinstation, som efterfølgende leverer der fornødne. Ringvejen bliver lavet i
løbet af maj måned. Bestyrelsen har besluttet, at fælles stikvejene fremover bliver vedligeholdt. Dette gælder ikke
for vej på egen grund.

Ad 5:
Orientering
Diverse postkasser i posthuset er i stykker. De skal repareres eller udskiftes. Bestyrelsen overvejer at nedtage en
hel lodret række postkasser og bruge det nedtagne til reparation af de ødelagte postkasser. Herefter etableres en
ny lodret række i stedet for det nedtagne.

Ad 6:
Eventuel
Bestyrelsen vil undersøge mulighed for etablering af en hjertestarter til Bolilmark’s sommerhusområde
Kan evt. placeres i posthuset. Nærmer herom oplyses evt. på generalforsamlingen.

Ad 7:
Næste møde
Generalforsamling. Dato for generalforsamlingen er fastsat til den 21.juni 2014 kl. 14.00 på Kommandørgården. Til
generalforsamlingen vil vi få en orientering fra naturstyrelsen ved Skovfoged Jens Hjerrild Hansen, idet
naturstyrelsen har fået tilladelse fra Tønder kommune til at foretage naturpleje ved afgræsning på de statslige
naturarealer mellem Rømøvej og sommerhusområdet ved Bolilmark.
Henry Jensen stopper som formand. Niels Christiansen stopper som veje & sti udvalgsformand.
Vi prøver at få en foredragsholder med emnet ”Lokalhistorie” til generalforsamlingen.

Mødet blev afholdt i god ro og orden og sluttede Kl. 21.00.

