
 Bestyrelsesprotokol –Torsdag den  29. oktober 2015 

Bolilmark Grundejerforening 

 
 
Mødested:         Hans Rasmussen (HMR), Harevej 8, Bolilmark-Rømø 
 
Deltagere:          John Nielsen (JN), Jørgen Gram Hansen(JGH), Horst Dehnbostel (HD) 
                           Helge Appel (HA)   
 
Afbud:                Ingen 
 
Indkaldt af:        John Nielsen 
 
Referent:           Horst Dehnbostel 

 
 

DAGSORDEN:  

 

  1: Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
  2: Orientering fra formanden 
  3: Orientering fra kasserer 
  4: Orientering fra vej og stiudvalg 
  5: Orientering fra grøfter og stemmeværksudvalg, samt posthus 
  6: Evt. prof. hjælp til regnskabsførelse 
  7: Målsætning for udvikling af Bolilmark-området 
  8: Eventuel, herunder besigtigelse af Ringvejen 
  9: Dato for næste bestyrelsesmøde 
 
 
Ad1: 
Godkendelse: 
Referat fra bestyrelsesmøde den 3.07.2015 blev godkendt. 
 
 
Ad 2: 
Orientering 
John gav utryk for manglede kommunikation i bestyrelsen i forbindelse med asfaltering af Ringvejen. Der blev 
udført noget arbejde som ikke var afstemt med den øvrige bestyrelse. Dette gjald afstribningen. For at undgå 
fremtidige misforståelser i bestyrelsesarbejde har samtlige nuværende bestyrelsesmedlemmer med deres 
underskrift godkendt nedenstående protokol. 

 



 
 
Nogle sommerhusejere har ytret deres tilfredshed med det udførte arbejde og det færdige resultat med 
asfalteringen af Ringvejen.  
Indhentning af e:mail adresser fra sommerhusejerne er gået godt. Der mangler d.d. kun 2 adresser. 2 
sommerhusejer har og får heller ingen e:mai adresse. 
 
 
Ad 3: 
Orientering 
Budgettet ifb. Med Ringvejens asfaltering/afstribning og kantforstærkning er stort set overholdt. Kassebeholdning 
pr. 27.10.2015 er på Kr. 270.000,00. Der er restancer pr. 27.10.2015 på kr. 5.000,00. 
 
 
 
Ad 4: 
Orientering 
Bestyrelse har besluttet at navngivne sideveje og sideveje med flere husnummer vil blive repareret af firmaet 
Lemminkäinen med det nødvendige stabilgrus så langt dette lader sig gøre inden for den tilbudte/afsatte 
tidsramme.  Tidspunktet for reparation er afhængig af vejret. Stabilgrus findes i depot ved indkørsel til Ringvejen, 
indtil andre opbevaringssteder er fundet. 
 
Ad 5: 
Orientering 
Vandløb på grunden! 
Bestyrelsen undersøger hvem der har sommerhusgrund med vandløb. Fremover er det grundejerne der skal sørge 
for, at træer og buske kommer væk fra kanterne, så grøfterydning kan ske uhindret. 
Hullet i diget ved ringvejen 137a er delvis repareret. Færdiggørelse af arbejdet følge op af bestyrelsen. 
 
 
Ad 6: 
Orientering 
Et ønske om evt. professionel regnskabsførelse er taget af bordet. Ønsket opstod ifb.  med kassererskift efter 
generalforsamlingen, ekstraordinære opkrævninger (Ringvejen) m.m.  
 
 
Ad 7: 
Orientering 
Hvad kan vi som forening gøre for at udvikle Bolilmark´s sommerhusområde? Samarbejde med andre 
grundejerforeninger på øen for at få mere lydhør overfor kommunen. Samarbejde med turistforening og 
udlejningsbureauer. Sommerhusejerne må gerne komme med ideer til bestyrelsen. 
 

Ad 8: 
Orientering 
Bestyrelsen og en repræsentant fra entreprenør Lemminkäinen inspicerede Ringvejen efter færdiggørelsen og 
konstaterede at arbejdet var veludført. 
 

 
Ad 9: 
Dato for næste bestyrelsesmøde blev ikke fastsat på dette møde, men afholdes i begyndelse af 2016. 
 
 
 
Mødet blev afholdt i god ro og orden og sluttede Kl. 16.00. 


