Bestyrelsesprotokol –Fredag den 3. juli 2015
Bolilmark Grundejerforening
Mødested:

Helge Appel, Sankt Jørgensvej 4, 6100 Haderslev

Deltagere:

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

Afbud:

Hans Martin Rasmussen (HMR)

Indkaldt af:

John Nielsen

Referent:

Horst Dehnbostel

DAGSORDEN:
1: Godkendelse af referat fra generalforsamling
2: Konstituering af bestyrelsen
3: Opfølgning fra generalforsamling
4: Orientering fra formanden
5: Orientering fra kasserer
6: Orientering fra vej og stiudvalg
7: Orientering fra grøfter og stemmeværksudvalg, samt posthus
8: Orientering fra sekretær
9: Eventuel
10: Dato for næste bestyrelsesmøde
11: Oplæsning og foreløbig referatgodkendelse af dette møde

Ad1:
Godkendelse:
Referat fra generalforsamling den 13.06.2015 blev godkendt.

Ad 2:
Konstituering:
Formand
John Nielsen
Kasserer
Hans Martin Rasmussen
Vej & stiudvalg
Helge Appel
Grøfter, stemmeværker
og postkasseudvalg
Jørgen Gram Hansen
Sekretær
Horst Dehnbostel
Tilføjelse: John Nielsen vil være kassereren behjælpelig med regnskab og buget. Ansvaret for disse funktioner
overfor bestyrelse og generalforsamling påhviler dog kasserer
Efterfølgende er Helge Appel valgt som næstformand i medfør af vedtægternes § 13

Ad 3:
Orientering
Generalforsamlingen blev gennemført i en positiv ånd. Fælles legeplads bliver for dyrt at etablere. Samtidig er der
ingen jord til rådighed. Bestyrelsen undersøger mulighed for at afholde generalforsamling andetsteds, men afventer
dog Kommandørgårdens svar på vores henvendelse vedr. regningen. Bestyrelsen var utilfreds med opsætning til
generalforsamlingen. Manglede borde, for lidt kaffe/kager, defekt fremviser mm. Vi forventer løfter om forbedring til
evt. næste generalforsamling. Formanden oplyste at korrespondancen med Tønder kommune fortsætter.

Ad 4:
Orientering

Finansiering af Ringvejens renovering indebærer en engangsbetaling på kr. 5000,00 pr. sommerhusgrund.
Opkrævning forsøges udsendt senest den 1. august 2015. (gerne 15 juli 2015) med en betalingsfrist på 30 dage. Vi
bruger samtidig Kr. 175.000,00 af egenkapital. Rykkergebyr ved for sent betaling er kr. 100,00 og renten er 1,25%
pr. påbegyndt måned. Bestyrelsen fastsatte dato for indsigelser til den 20. juli 2015 for evt, ekstraordinær
generalforsamling. Det kan blive nødvendigt at opkræve kontingent på kr. 425,00 sammen med ovennævnte beløb
på kr. 5.000,00.
Vedr. kloakering på Bolilmark er kommunens svar, at kloakeringen af området ikke er på budget indtil udgangen af
2017. Renovering af Ringvejen skal igangsættes senest i september/oktober måned.
Telefonliste vedr. nabohjælp opdateres kontinuerlig, og er tilgængelig hos alle bestyrelsesmedlemmer.

Ad 5:
Orientering
Kasserer Hans Martin Rasmussen var forhindret i at deltage i mødet. Flemming Dahl, fhv. kasserer, havde meddelt,
at der intet nyt var udover, at Andelskassen var informeret om at låneansøgning ikke længere var aktuel, men at de
var varskoet om, at vi ville få brug for en kassekredit i forbindelse med Ringvejens renovering.

Ad 6:
Orientering
Der er til stadighed problemer med grenaffald. Sørg dog for at det kommer væk. Helge tager en runde i kommende
uge, hvorefter lodsejernes venligst bedes fjerne affaldet. Sker dette ikke vil en ny skrivelse meddele dem en fornyet
frist inden brandtilsynet tilkaldes.

Ad 7:

Orientering
Husejer hvis grunde støder op til grøfter, skal selv sørge for vandets fri bevægelighed ved busk- og trærydning samt
rensning af rør under overgange.på egen grund. Bestyrelsen foretager snarest registrering af, hvilke grundejere, der
skal orienteres om reglerne.
Ad 8:
Orientering
Sekretæren havde ingen emner at diskutere.
Ad 9:
Eventuel
Bestyrelsen undersøger muligheden for at kunne bruge fradrag for forbedringer af området hos Tønder kommune.
(Skat)
Ad 10:
Næste dato for næste bestyrelsesmøde er ikke fastsat på dette møde, men afholdes senest ultimo august..
Ad 11:
Det oplæste referat fra dagens møde blev læst op af sekretæren og blev godkendt af de tilstedeværende
bestyrelsesmedlemmer.
Mødet blev afholdt i god ro og orden og sluttede Kl. 17.00.

