Bestyrelsesprotokol – Mandag den 10.april. 2015
Bolilmark Grundejerforening
Mødested:

Jørgen Gram Hansen, Hjejlevej 9, Bolilmark, 6792 Rømø

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.
5: Orientering fra grøfter og stemmeværksudvalg, samt posthus
6: Eventuel
7: Næste møde

Ad1:
Referat fra bestyrelsesmødet den 2.2.2014 blev godkendt.

Ad 2:
Orientering:
På forespørgsel om kommunen i første omgang kan finansiere renovering af Ringvejen for evt. at spare nogle
penge, svarede kommunen at der muligvis kan opnås en besparelse ved en reduktion af momsen, idet kommunen
pålægges en moms på 17,5 %. Samtidig oplyser kommunen at man ikke har prøvet denne fremgangsmåde før.
I forbindelse med tømning af kloak/brønd via Tønder forsyning, undres vi over, at brønden efterfølgende bliver fyldt
med vand. Hvilket formål tjener det? I værste fald øgede omkostninger til sommerhusejerne p.g.a. ekstra tømning.
Der er til stadighed div. kvas/grenbunker i området. Etablering af nabohjælp har d.d. 58 tilmeldinger. Bestyrelsen
bliver ved med at kontakte flere sommerhusejer. Vi håber på en tilslutning på ca. 70 %. Etablering af fibernet i
Bolilmark kører efter planen. Tidspunkt for generalforsamling 2015 ligger fast. Det blev besluttet ved sidste
generalforsamling ved et flertal af de fremmødte.

Ad 3:
Orientering
Gennemgang af regnskab pr. 10.4.2015. Der er dags dato ingen kontingentrestance. Revisor foreslog at ændre
budgettet med nye tal p.g.a. eventuel renovation af Ringvejen. Da omkostninger til driften af grundejerforeningen
(porto, forsikring, m.m.) er blevet mere bekostelig, foreslår bestyrelsen på generalforsamlingen, at forhøje
kontingentet. Fremlæggelse af regnskab for 2014 samt nye budgettal for 2015 bliver fremlagt på generalforsamlingen den 13.6.2015 på Hotel Kommandørgården til godkendelse.
Kasserer og revisor stopper ved generalforsamling 2015.

Ad 4:
Orientering
Der har været henvendelse vedr. opfyldelse af stikveje. For tiden har vi ingen grus til rådighed, idet vi ikke længere
har nogen oplagringsplads. Bestyrelsen prøver at finde en ny placering for gruset. Der er indhentet 2 tilbud på
vejarbejde vedr. Ringvejen. Bestyrelsen udvælger det mest økonomiske tilbud og fremlægger det på
generalforsamlingen. Yderlig fremlægger bestyrelsen forslag til finansiering af omkostningerne.

Ad 5:
Orientering
Grøfter og stemmeværk bliver vedligeholdt, men der mangler stadig noget arbejde for at blive færdig. Sydsluse skal
renses op. Postkasserne er blevet skiftet. Sommerhusejere bedes sørge for at deres postkasser holdes låst.

Ad 6:
Eventuelt
Bestyrelsen har underrettet Tryg Fonden samt udlejningsbureauerne på Rømø, at hjertestarteren er etableret i
posthuset, Ringvejen 27a. Vi satser på at bureauerne informerer deres lejere fremover. Sommerhusejere kan evt.
selv gøre opmærksom på hjertestarteren, eventuel via opslag m.m. i huset.

Ad 7:
Næste møde
Næste bestyrelsesmøde aftales ved et senere tidspunkt.

Mødet blev afholdt i god ro og orden og sluttede Kl. 16.00.

