Bestyrelsesprotokol – Torsdag den 10.03.2016
Bolilmark Grundejerforening
Mødested:

Jørgen Gram Hansen, Ribe Landevej 24, Enderupskov, 6510 Gram

Deltagere:

John Nielsen (JN),Hans Martin Rasmussen (HMR), Jørgen Gram Hansen (JGH),Horst
Dehnbostel (HD)

Afbud:

Helge Appel

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 16.01.2016 blev godkendt.

Ad 2:
Orientering:
Formanden oplyste at grusbunken ved posthuset er fjernet. Sideveje og stikveje er nu renoveret. Overholdelse af
lokalplanen blev fremhævet på baggrund af div. tagbeklædninger, som ikke overholder lokalplanen. Der vil blive
forsøgt at få aftalt et møde med kommunen og turistforening for at drøfte Lakolkstien brugbarhed med hensyn til
cykling m.m. for at gøre stien mere turistvenlig.
Desuden retter formanden henvendelse til kommunen og turistforeningen med henblik på et møde omkring
ordensregler, tilsyn med disses overholdelse samt en drøftelse af ideer til overordnede turistfremmende
foranstaltninger for området.

Ad 3:
Orientering
Driftsregnskabet blev fremlagt af Hans og gennemgået af bestyrelsen. Bestyrelsen har udarbejdet budget for 2016.
En ny opkrævningsform bliver diskuteret mellem kasserer og Andelsbanken. Kontingentforhøjelse? På generalforsamling fremlægges et oplæg om forhøjelse af medlemskontingentet til grundejerne på Kr.500,00. Præcisering
hvorfor, bliver fremlagt på generalforsamlingen. Et af punkterne er bl.a. øgede omkostninger for vedligeholdelse af
hjemmesiden og ekstern konsulentbistand.

Ad 4:/5:
Orientering
Pkt. 4 og 5 blev fremlagt under et, idet formanden for Veje- & stiudvalg (Helge Appel) sygdomsbetinget ikke var til
stede.
Sideveje og stikveje ser rigtig fint ud efter renoveringen. Entreprenør Arne Christensen har udarbejdet en oversigt
over de grundejere som har vandløb på grunden. Bestyrelsen henstiller grundejere med vandløb på grunden at
vedligeholde disse. Dvs. at friholde grøfterne for bevoksning således at afvanding kan ske. På sigt vil manglede
vedligeholdelse sandsynligvis medføre forhøjet vandstand på Bolilmark.

Ad 5:
Orientering
Se ovenfor!

Ad 6:
Eventuelt
Der er fremsendt et velkomstbrev til alle nye sommerhusejere. Skulle der være nogen som ikke har modtaget
velkomstbrevet i forbindelse med ejerskifte i 2015/16, bedes de henvende sig til sekretæren.
Vi vil prøve at etablere en arbejdsweekend i.fbm. med generalforsamlingen den 11. juni 2016.
Mødetidspunkt er Kl. 9.00 ved posthuset samme dag. Bestyrelsen håber på opbakning fra medlemmerne.
Tilmelding kan ske til sekretæren på tlf. 40 36 10 13 eller email: horst@dehnbostel.dk senest den 8. maj
2016.
Bestyrelsen forbeholder sig ret til, ved manglede tilslutning, at udlicitere arbejdet til håndværkere mod
betaling. (Træk på formuen)

Ad 7:
Næste møde
Næste møde afholdes den 19. maj 2016, Kl. 14.00 hos Horst Dehnbostel, Enghaven 4, Genner, 6230 Rødekro.

Dagsorden for den kommende generalforsamling udsendes få dage efter, så det vil være helt fint, hvis medlemmer,
der måtte ligge inde med forslag der ønskes behandlet, fremsender disse inden mødet den 19/5.

Foreløbig håndskreven protokol er oplæst og forhåndsgodkendt.
Mødet blev afholdt i god ro og orden og sluttede Kl. 17.00.

