
Bestyrelsesprotokol – Mandag den 2.2.2015 

Bolilmark Grundejerforening 

 
 
Mødested:         Horst Dehnbostel, Enghaven 4, Genner, 6230 Rødekro 
 
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 bestyrelsesmødet den 3.11.2014 blev godkendt. 
 
 
 
Ad 2: 
 
Orientering:  
Formanden oplyste at grenaffald Hjejlevej 7 er fjernet. Ejeren har fjernet den tidligere omtalte flagstang og havelåge 
og har deponeret dem på grunden ved Hjejlevej 8. Såfremt delene ikke er fjernet  inden den 24.2.2015 vil 
bestyrelsen sørge for at omtalte flagstang/havelåge bliver fjernet. 
Der d.d. ikke udsendt materiale fra SydEnergi (efterfølgende kaldet SE) vedr. etablering af bredbånd til de 
grundejere som har ”ingen reklamer” på adressen. Dvs. at en del grundejer ikke er blevet hørt. Bestyrelsen har 
ingen indflydelse på SE`s håndtering af sagen. Bestyrelsen vil ved evt. etablering af fibernet have indflydelse på 
gravearbejdet.  
Ca. 90 grundejer er blevet via e-mail kontaktet vedrørende nabohjælp og omtrent 40 grundejer er positiv indstillet, 
og har givet tilladelse til udlevering af telefonnummer. Hermed opfordres grundejere at kontakte deres naboer hvis 
man ønsker nabohjælp. 
For en ordens skyld skal der præciseres at grundejerforeningen ikke har til hensigt at få udarbejdet en ny lokalplan. 
En ny lokalplan skal udelukkende udfærdiges af Tønder Kommune. 
 
 
 
Ad 3: 
 
Orientering 
Gennemgang af regnskab pr. 31.12.2014 inden revision og godkendelse af grundejerens revisor.  Der er dags dato 
ingen kontingentrestance. Regnskabet overholder i store træk budgettet.  
Da omkostninger til driften af grundejerforeningen (porto, forsikring, m.m.) er blevet mere bekostelig, foreslår 
bestyrelsen på generalforsamlingen, at forhøje kontingentet til Kr. 450,-.  
Fremlæggelse af regnskab for 2014 samt budgettet for 2015 bliver fremlagt på generalforsamlingen den 13.6.2015 
på Hotel Kommandørgården til godkendelse. 
 
 
 
 



 
Ad 4: 
 
Orientering 
Entreprenør Arne Christensen er ved at klippe/fjerne træer/grene langs Ringvejen inden rensning af grøfterne. 
Hans Schmidt yder frivillig assistance ved hegnsklipning/rydningen efter hjemkomst fra ferie den 18.2. sammen 
med Entreprenør Henning Damgård, når vejret tillader det. 
Bestyrelsen arbejder stadig på at indhente yderligere tilbud på asfaltering i 5 meters bredde af Ringvejen. 
Forslagene bliver fremlagt på generalforsamlingen. 
 
 
 
Ad 5: 
 
Orientering 
 
Grundejerne bedes at efterse deres postkasse for evt. reparation. 
Grøfter og stemmeværk bliver vedligeholdt.  
 
 
Ad 6: 
 
Eventuelt 
Hjertestarteren er blevet etableret i posthuset. Bestyrelsen underretter TrykFonden samt udlejningsbureauerne på 
Rømø. Vi satser på at bureauerne informerer deres lejere fremover.  Da posthuset ikke har et husnummer, kalder vi 
det indtil videre  27a. 
 
 
 
Ad 7: 
 
Næste møde 
 
Næste møde afholdes den 13.04.2015, Kl. 19.30  hos Jørgen Gram Hansen, Ribe Landevej 24, 6510 Gram. 
 
 
 
 
Mødet blev afholdt i god ro og orden og sluttede Kl. 21.45. 


