Mødeindkaldelse:

Bolilmark Grundejerforening

27. okt. kl 1400
hos: Helge Skt. Jørgensvej 4
Haderslev

Indkaldt af:
John Nielsen
Referent:

Deltagere:

John Nielsen

Alle bestyrelsesmedlemmer . Horst Dehnbostel måtte dog fratræde mødet efter behandling af pkt. 3

Mødet sluttede 16.50

Dagsorden
1: Opfølgning fra seneste møde af punkter som ikke fremgår af nedenstående.
Ingen bemærkninger
2. Meddelelse/orientering fra formanden.
a) Kontakter til Turistforening og Nationalpark Vadehavet vedr. Lakolkstien
Fornyet henvendelse med præcisering af, hvad vi ønsker deres bistand til.
b) Tønder kommune omkring skiltning. Se senere punkt
Se bemærkninger under pkt. 4
c) Tilgåede skrivelser vedr. kommende lokalplan. Dette punkt skal gøres til genstand for bestyrelsesdrøftelse
og er ikke kun til drøftelse og er ikke blot af orienterende karakter Medbring gerne udskrift af mail, som er
stilet til hele bestyrelsen vedr kloakering, tagmateriale m.m..
Vedrørende tagbeklædning ønsker bestyrelsen ikke at anbefale yderligere fravigelser fra
Græstørv og tagpap med lister. Tværtimod ønsker foreningen, at Tønder kommune tager skridt til ar bringe
konstaterede overtrædelser og misligholdelser til ophør.
Vedr. kloakering se pkt 7.
d) Kontingentopkrævningens forløb. Se i øvrigt pkt 3
Kontingentopkrævningen er forløbet uheldigt. Nogle medlemmer skriver de mærkværdigste ting på
indbetalings-id. Husadresse uden nr, fra Johanne, på vegne af min far o.s.v uden medlemsnummer. Pt. 29
restanter, efter erindringsskrivelse. Der udsendes rykkere af sekretær eller formand primo november med
rykkergebyr 100 kr.
e) Kommende Landsmøde i Fritidshusejernes Landsforening
Formand og næstformand deltager.
3: Meddelelser/orientering fra kasserer. Status. Regnskab 2016
Kasserer meddeler, at der ikke er problemer m.h.t. budgetoverholdelse.
Fastlæggelse af arbejdsgang for fremtidige opkrævninger-. Hvem gør hvad og
hvornår.
Næste år tilskrives medlemmerne individuelt (mail eller post) med angivelse af deres Betalings- id
fremhævet med fede typer, så der ikke kan opstå tvivl om, hvorledes indbetalingen foregår. Dette bliver så
en opgave for formanden eller sekretærens eller disse to i fællesskab.

4: Meddelelser/orientering fra Vej- og stiudvalg.
Lakolkstien hvor langt er vi og hvordan kommer vi videre.
Liste over lodsejere omkring stien dog kun navne udleveret. Kommunen tilskrives og bedes være
behjælpelige med at fremskaffelse af kontaktoplysninger.
Skrivelse fra Tønder kommune til Jørgen Gram Hansen vedr. grøfter og vore muligheder/Ret til rensning af
disse. Tilbud på totalreparation af stien. Bestyrelsen er ikke til sinds at ofre et beløb på over 100.000 kr.
Tilbud om stibomme pris 20.000 kr. Drøftes igen efter evt. godkendelse af andre interessen ter (ejer,
kommunalt beredskab. Vejen er
redningsvej. )
Reparation
Skiltning motorkørsel og ridning. Medbring det fra Tønder kommune tilsendte kort.
Kort med angivelse af forbudsskiltenes placering sendes til kommunen med anmodning om evt Undertavle
med teksten: Hele Bolilmarkområdet
Tilbud om dobbelt årlig vedligeholdelse af sidevejene. J. G. Hansen er bemyndiget til at forhandle en sådan
på plads med lokal entreprenør på baggrund af det fremsendte tilbud.
Herudover må det påregnes, at der hvert 2. år skal foretages en mere gennemgribende genopretning af
disse, som forhandles med større firma også på baggrund af konkret foreliggende tilbud.
5: Meddelelser/orientering fra grøfter og stemmeværksudvalg/posthus
Kortlægning/kontaktliste vedr ”naboer” til afvandingsgrøfterne stadig ikke løst!
Kortlægning har ikke kunnet løses, så enten må vi på anden måde informere om oprensningstider og steder
via hjemmeside eller mail/post. Så hold øje med vor hjemmeside
Det vil fremover være nødvendigt med oprensning minimum hvert 2. år. Næste finder sted i dette efterår,
så snart vejr og dermed terrænforhold tillader dette.
6: Meddelelser fra sekretær. Ingen
7. Kloakering kontra reparationer af sivebrønde jfr. bl.a. pkt 2c.
Formanden tilskriver på ny kommunen for at få nærmere præciseret om en offentlig kloakering af området
er nødvendig, og hvornår en sådan i givet fald vil finde sted med en understregning af, at vi ikke bidrager
finansielt ud over de i love fastsatte ramme og først efter at der foreligger den lovpligtige (VVM?)
undersøgelse, der dokumenterer nødvendigheden af en sådan.
8. Opfølgning vedr. ordensregler og vedtægter.
Disse forelægges på førstkommende generalforsamling. De første til godkendelse.
Vedtægterne til orientering m.h.b. på indkaldelse af efterfølgende ekstraordinære generalforsamlinger. (se
dem på hjemmesiden for Bolilmark grundejerforening)
9:Eventuelt
10: Fastlæggelse af næste møde.
Ikke fastlagt definitivt, men ultimo jan eller primo februar torsdag kl. 14.00.
Jørgen Gram , Hans Rasmussn og John indhenter forslag til eksternt mødested for det årlige jule/vintertræf.
Det videre tilrettelægges telefonisk eller via mail.

