Bestyrelsesprotokol – Torsdag den 28.07.2016
Bolilmark Grundejerforening
Mødested:

Hans Martin Rasmussen, Harevej 8, Bolilmark-Rømø

Deltagere:

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

Afbud:

Helge Appel (HA)

Indkaldt af:

John Nielsen

Referent:

Horst Dehnbostel

DAGSORDEN:
1: Opfølgning af generalforsamling m.m.
2: Meddelelser/orientering fra formanden
3: Orientering fra kasserer
4: Orientering fra veje og stiudvalg.
5: Orientering fra grøfter og stemmeværksudvalg, samt posthus
6: Ordensregler/vedtægter
7: Næste møde
8: Eventuel

Ad1:
Referat af generalforsamling godkendt. Der var en del negativ respons fra nogle deltagere ifb. med
regnskabsfremlæggelse. Bestyrelsen har taget dette til efterretning.

Ad 2:
Orientering:
Skiltene fra udlejningsbureauer (dette hus bliver udlejet via …..) er fjernet. Der har været en del graffiti på
vej trafikskiltene (30KM). Bestyrelsen har modtaget indbydelse til generalforsamling i landsforeningen som afholdes
i Kolding. Ingen bestyrelsesmedlemmer deltager.

Ad 3:
Orientering
Regnskabsbilag er fremsendt til bestyrelsen. Kontingent bliver opkrævet inden den 1. september med betalingsfrist
senest den 15.september 2016

Ad 4:

Orientering
Ridning forbudt skilte sættes op ved Ringvejens indkørsler samt Lakolkstien (3 stk). Med hensyn til fartdæmpning
på Ringvejen henstiller vi igen til udlejningsbureauerne at overholde hastighed. Lakolkstien er i en dårlig forfatning.
Bestyrelsen undersøger omkostning til evt. renovering.

Ad 5:
Orientering
Jørgen har kikket på grøfterne i området. Der skal en entreprenør ind over, for at ordne det hvert år.
Bestyrelsen undersøger omkostninger for vedligeholdelse af sidevejene engang om året.

Ad 6:
Orientering
Datoflytning af generalforsamling blev drøftet i bestyrelsen uden resultat for evt. ændring. Ordensregler i sin
nuværende form (28.7.2016) er godkendt af bestyrelsen og fremlægges på næste generalforsamling til
godkendelse af de fremmødte. Nye vedtægter for Bolilmark er under udarbejdelse af bestyrelsen.

Ad 7:
Næste møde
Næste bestyrelsesmøde afholdes i oktober. Dato følger.

Ad 8:
Eventuel

Foreløbig håndskreven protokol er oplæst og forhåndsgodkendt.
Mødet blev afholdt i god ro og orden og sluttede Kl. 16.20.

