Bestyrelsesprotokol – Torsdag den 28.4.2016
Bolilmark Grundejerforening
Mødested:

Horst Dehnbostel, Enghaven 4, Genner, 6230 Rødekro

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

Ad1:
Referat fra bestyrelsesmødet den 10.3.2016 blev godkendt.

Ad 2:
Orientering:
Formandens kontakt til Tønder kommune via e:mail blev ikke besvaret. Efter fornyet henvendelse til kommunen.
var man i kommunen forbavset over den manglende kommunikation fra deres side. Formanden foreslog at invitere
samtlige grundejerforeninger på øen til et fælles møde for bl.a. at presse Tønder kommune til at give områderne
mere støtte med hensyn til tilsynsforpligtigelse og turistvenlighed. Medlemsliste er opdateret med de sidste e:mail
adresser. Der er nogle medlemmer som ikke vil oplyse deres e:mail adresse og nogle som ikke har, ej heller får en.

Ad 3:
Orientering
Opkrævninger via NETS vil blive afmeldt idet vi nu kan sende disse via vores e:mail kartotek samt med post til de få
som ikke har en e:mail adresse. Indbetaling skal ske med angivelse af navn/sommerhusadresse og medlemsnummer. Medlemsnummer følger grunden. Der vil blive pålagt et rykkergebyr ved for sen betaling.
Regnskabet/budgetter for 2015 blev gennemgået.

Ad 4:
Orientering
Indkørsel til Ringvejen 62 skal laves om. Ridning i området frabedes, idet kantforstærkningen langs Ringvejen
bliver ødelagt. Skiltning med ”Ridning forbudt” er en mulighed. Skiltene placeres ved indkørsler til Ringvejen samt
tilhørende stikveje og på Lakolkstien ved bænken.

Ad 5:
Orientering
Stemmeværk har ingen gennemløb. Nordslusen er tæt og bliver lavet.

Ad 6:
Orientering
Tilmelding til arbejdsweekend i.fbm. med generalforsamlingen den 11. juni 2016. er i fuld gang. Der er i
skrivende stund tilmeldt 6 personer ud over bestyrelsen. 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

Ad 7:
Eventuel
Løs snak.

Ad 8:
Næste møde afholdes lige inden generalforsamling den 11. Juni. (Ikke et egenlig bestyrelsesmøde) Dato og
mødested for næste bestyrelsesmøde fastlægges efter generalforsamlingen.

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

