Bestyrelsesprotokol – Mandag den 25.08.2014
Bolilmark Grundejerforening
Mødested:

Flemming Dahl, Lindedal 5, 6200 Aabenra

Deltagere:

John Nielsen (JN),Flemming Dahl (FD),Jørgen Gram Hansen(JGH),Horst Dehnbostel (HD)
Helge Appel (HA)

Afbud:

Ingen

Indkaldt af:

John Nielsen

Referent:

Horst Dehnbostel

DAGSORDEN:
1: Præsentation af ny bestyrelse, godkendelse/opfølgning af referat fra sidste møde
2: Konstituering/Sammensætning af udvalgene.
3: Orientering fra generalforsamling
4: Orientering fra veje og stiudvalg
5: Orientering fra grøfter og stemmeværksudvalg, samt posthus
6: Orientering fra kasserer
7: Eventuelt/Næste møde

Ad1:
De nye bestyrelsesmedlemmer blev budt velkomne af Flemming Dahl. Alle bestyrelsesmedlemmer præsenterede
sig overfor hinanden. Samtalen herefter drejede sig om orientering af bestyrelsesarbejde/møder m.m. for de nye
bestyrelsesmedlemmer. Godkendelse/opfølgning af referater var ikke aktuel, da det var det første møde af den nye
bestyrelse.

Ad 2:
Orientering:
Konstituering af bestyrelsen blev gennemført den 21.6.2014. Sammensætning af udvalgsposter kan i løbet af få
dage ses via opslag i posthuset.

Ad 3:
Orientering
Hjertestarter er bestilt og bliver leveret og monteret i løbet af efteråret i posthuset. Udlejningsbureauerne bliver
orienteret på dette tiltag. Husejerne som lejer ud, kan evt. selv sørge for orientering til lejer om hjertestarteren. Der
blev set en del affald ved posthuset. Udskift af defekt postkasse, kræver ejernes postkassenøgle. Tagbelægning
kan ændres. Dette kræver bla.a. tegninger af ændringen/beskrivelse af det nye tag, som sammen med
ansøgningen sendes til kommunen. For mere information spørg kommunen. Med hensyn til forebyggelse af indbrud
(nabohjælp m.m.) kan grundejerforening ikke udlevere telefonliste af foreningens husejere (databeskyttelse).
Husejerne skal selv være aktiv for at etablere nobohjælp.

Ad 4:
Orientering
Der mangler p.t. stabilgrus mens knust affald er til stede. Rabatter skal ordnes. Helge indhenter tilbud hos
entreprenør. Bestyrelsen vil arbejde med renovering af Ringvejen. I første omgang, de første ca. 800 mtr. til
Hjeilevej. Et tilbud fra 2012 viser en omkostning på ca. 40.000Kr. + moms. Vej/stiudvalget indhenter et nyt tilbud,
og arbejder videre med forbedringer for resten af ringvejen.

Ad 5:
Orientering
Som sædvanlig bliver grøfterne ordnet i efterår. Der skal være en formiddags-arbejdsdag ifb. med
generalforsamlingen.

Ad 6:
Orientering
Kontingentopkrævning kommer pr. 1.9.2014. Der er i øjeblik 53 husejere tilmeldt til nets.

Ad 7:
Eventuelt/Næste møde
Bestyrelseshonorar er forudbetalt og gælder til næste generalforsamling. Ensartet brevpapir (fortrykt) fra
Bolilmarks-Grundejerforening skal så vidt mulig bruges.
Næste møde afholdes den 03.11.2014, Kl. 19.30 hos John Nielsen, Rinkenæs

Mødet blev afholdt i god ro og orden og sluttede Kl. 22.15.

