Bestyrelsesprotokol – Mandag den 3.11.2014
Bolilmark Grundejerforening
Mødested:

John Nielsen, Højmark 17, Rinkenæs

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: Godkendelse/opfølgning af referat fra sidste møde
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: Eventuel
7: Næste møde

Ad1:
Referat fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt.

Ad 2:
Orientering:
Formanden foreslog at sommerhusejerne i Bolilmark får udleveret en medlemsliste. Dette for evt. at etablere
nabohjælp, hvilket iflg. politiet har en præventiv virkning overfor indbrudskriminalitet. Formanden arbejder videre
med listen, således at mailadresser og tlf. nummer kun optræder i det omfang den enkelte grundejer tillader disse
offentliggjort. Formanden retter henvendelse til Fritidshusejernes Landsforening m.h.b. på afklaring af juraen
omkring Tønder kommunens mundtlige trussel om at lade Bolilmark’s sommerhusejere betale for ny lokalplan,
såfremt vi ønsker regler præciseret/overholdt. Naturopretning på egen grund kan foretages efter gældende
retningslinjer for området og uden grundejerforeningens mellemkomst.

Ad 3:
Orientering
Gennemgang af foreløbig regnskab pr. 31.10.14. Der er dags dato 20 der er i kontingentrestance. Rykkere vil blive
udsendt. Budget ser ud til at holde, men der kan komme yderligere udgifter til vedligeholdelse af Ringvejen.

Ad 4:
Orientering
Vej/sti-udvalg har haft møde med entreprenør Søren Andreasen for udbedring af Ringvejen som efterfølgende
var/er i gang med en nødtørftig udbedring af hele Ringvejen. Entreprenør Søren Andreasen + samarbejdspartner
afgiver et tilbud for endelig færdiggørelse af Ringvejen. Bestyrelsen arbejder hårdt på en holdbar løsning, og
forventer at arbejdet bliver udført i løbet af foråret. Her skal der også lyde en stor tak til Hans Schmidt for hans
vedvarende hjælp.

Ad 5:
Orientering
Grøfterne bliver lavet i løbet af vinteren. Posthusets postkasser arbejdes der stadig med, som omtalt i tidligere
bestyrelsesreferat. Hjertestarteren bliver sat op ved posthuset i november måned. Bestyrelsen forsøger at skilte for
hjertestarteren ved posthuset og i begge ender af Ringvejen. Samtidig bliver udlejningsbureauer informeret.

Ad 6:
Eventuelt
Efter flere henvendelser fra medlemmerne omkring etablering af fibernet/bredbånd, fik vi forud for
bestyrelsesmødet, informationer af en medarbejder fra Stofa vedr. etablering af fibernet/bredbånd på Bolilmark.
Etablering af nettet kræver en tilslutning af ca. 40%. Stofa sender materiale omkring fibernet/bredbånd ud til alle
som til daglig modtager reklamer. Bestyrelsen vil følge op på Stofas initiativ og kontakte de medlemmer med
informationsmaterialet, som Stofa i henhold til gældende reklameregler ikke kan/må sende materiale til.
Vi diskuterede div. husejernes manglende vilje/evne til at rydde op på egen grund med hensyn til brandfare. Grov
tilsidesættelse, kan medføre orientering til myndighederne.

Ad 7:
Næste møde
Næste møde afholdes den 02.02.2014, Kl. 19.30 hos Horst Dehnbostel, Genner, 6230 Rødekro

Mødet blev afholdt i god ro og orden og sluttede Kl. 21.15.

