
Bestyrelsesprotokol – Mandag den 6.01.2016 

Bolilmark Grundejerforening 

 
 
Mødested:         John Nielsen, Højmark 17, Rinkenæs 
 
Deltagere:          John Nielsen (JN),Hans Martin Rasmussen (HMR), 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 oplyste at mail-adresserne mere eller mindre er på plads. De få som ingen mail-adresser har og heller 
ingen får, vil få breve/opkrævning m.m. pr. post mod gebyr. Nabohjælpen er ikke helt etableret, idet vi ikke har 
tilkendegivelser fra alle sommerhusejerne. Dette vil blive vendt på generalforsamlingen. Der er opsat en beholder til 
brugte batterier på forsiden af posthuset. Der er oprettet et ordensreglement som er tilføjet vedtægterne som 
appendiks. Reglementet kan ses på hjemmesiden: grundejerforening-bolilmark.dk 

 
 

Ad 3: 
 
Orientering 
Regnskabet blev fremlagt af Hans. Der skal reguleres nogle poster, hvorefter regnskabet gennemgås ved næste 
bestyrelsesmøde. Budgettallene for 2016 fra de enkelte udvalg tilstilles kasserer. 
Bestyrelsen overvejer at ændre opkrævning af kontingentet m.m. for at minimere omkostningerne ved bl.a. at spare 
udsendelser via NET’s. Bestyrelsen arbejder med den mulighed at tildele hver grund et nummer, som skal opgives 
ved fremtidige indbetalinger via bankoverførelser. Nummeret bruges som identifikation af betaleren. Årsagen til 
dette er, at der har været indbetalinger uden afsender. 
 
 
Ad 4: 
 
Orientering 
Sideveje og stikveje kunne ikke laves i efteråret pga. vejret. Entreprenøren kommer i løbet af foråret, når vejret 
tillader det. For vedligeholdelse af Lakolkstien vil bestyrelsen søge penge fra kommunens LAG-pulje. Gruspladsen 
bliver fremadrettet etableret ved posthuset. 
 
 
 
 
 

http://www.grundejerforeing-bolilmark.dk/


Ad 5: 
 
Orientering 
De sommerhusejere som har vandløb op til grunden, eller på grunden, skal registreres. Registreringen skal bruges 
ifb. med vedligeholdelse af vandløbet, som det er beskrevet i vedtægterne. Jørgen Gram Hansen kontakter 
entreprenør A. Christensen for kortlægning af de berørte sommerhusgrunde. 
 
 
 
Ad 6: 
 
Eventuelt 
Bestyrelsen drøftede en overordnet målsætning for Bolilmark-området. Der skal ses på byplanvedtægter –
kommunen -grundejere. Samarbejde med andre grundejerforeninger på Rømø. 
Bestyrelsen har godkendt en forhøjelse af bestyrelseshonorar til Kr. 2000,00 pr. år, gældende fra kalenderåret 
2016. Dette på baggrund af øgede omkostninger i forbindelse med øget aktivitet, så som kørsel, møder samt 
almindelig pristalsregulering. Afholdelse af generalforsamling den 11 juni  2016, Kl. 14.00 bliver henlagt til Enjoy 
Resort, Rømø. 
 
 
 
Ad 7: 
 
Næste møde 
 
Næste møde afholdes den 10 eller 17 marts, Kl. 14.00   hos Horst Dehnbostel,  Ringvejen 137, Rømø 

 
 
 
 
Foreløbig håndskreven protokol er oplæst og forhåndsgodkendt. 
Mødet blev afholdt i god ro og orden og sluttede Kl. 17.30 


