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Indkaldt af John Nielsen 

Referent Christian Dahl 

Deltagere: John Nielsen, Sten Scheller, Carsten Roos, Anne Jørgensen, Christian Dahl 

Yderligere oplysninger 

 Næste møde 3.10.2017 19.00 Hos: 

Medmindre formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer i henhold til 

Forretningsorden se pkt. 3 indkalder til ekstraordinært møde inden. 

 

 

Dagsorden Referat 

Mødet med Tønder Kommune den 10. 

august. 

Sten har kontaktet Tønder Kommune og 

aftalt at mødet den 10. august holdes på 
embedsmandsniveau og ikke med 
deltagelse af politikere 

John mener, at Sten med denne aftale er 
at gå bag hans ryg og imod, hvad der 

tidligere aftalt i bestyrelsen. 

 

Da deltagelsen i mødet fra to af 

politikerne til det oprindeligt aftalte møde 
mellem BGF og Tønder Kommune er på 

foranledning af John, blev han opfordret 
til at kontakte dem og oplyse dem om 
mødets ændrede karakter. 

1: Siden sidst. Formanden redegør for 
stort og småt. Foreligger måske skriftligt 

inden mødet. Kasserer om regninger og 
sekretær om skrivelser til medlemmerne. 

 

2: Nyt, som ikke fremgår af senere 
punkter fra Teknik- udvalg. Sten. 

 

Punktet blev behandlet som første punkt 
p dagsordnen3: Ny konstituering som 

følge af Helge Appels udtræden m.m.  

Christian, Sten og Carsten har ikke 
længere tillid til og opbakning til, at John 

fortsat skal varetage formandsposten og 
opfordrede ham til at gå af. 

For stemte: Sten, Christian og Carsten 

Imod stemte: John 

Undlod at stemme: Anne 

 



Ny konstituering: 

Formand Sten Scheller 

Kasserer Carsten Roos 

Sekretær Christian 

 

Christian har tidligere meddelt, at han ikke 

kan samarbejde med John Nielsen, og at 
han derfor trækker sig fra bestyrelsen. 

 

John meddeler, at han ikke trækker sig fra 
bestyrelsen, Christian fastholder derfor sin 

udmelding, men fortsætter i bestyrelsen 
indtil den ekstraordinære 
generalforsamling den 23. september, 

hvor der skal foretages et suppleringsvalg. 

 

Carsten opfordrede John til ikke at 
anvende grundejermaillisten til eventuelle 
informationer idet adresserne er givet ud 

fra at disse kun skal anvendes til 
udsendelse af kontingentopkrævninger. 

John var uenig i dette og vil anvende 
maillisten hvis han finder dette 
nødvendigt. 

4: Forretningsorden i henhold til udsendt 
forslag. Herunder ønsker formanden 

regler for kommunikation især internt 
drøftet. 

 

 

5. Udsendt arbejdsfordelingsskema bedes 

medbragt, drøftes, redigeres og er 
derefter sammen med Forretningsorden, 
arbejdsgrundlag frem til næste ordinære 

GF. 

 

 

 

 

 

6. Forslag fra Anne og John om, at GF 

lægges tidligere på året. 

 

7: Kasserer orienterer om status vedr. 

budget og regnskab. B) Kontingent-         
opkrævning. Hvem gør hvad? Hvornår. 

c)) Medlemslisteansvar formand- 
sekretær eller kasserer? 

 

8: Andre påtrængende opgaver: skal 
løses nu a) Brandfare og æstetik i vort 
område grenaffald. Opfølgning Helge 

startet. 

 



Tilskrivning af medlemmer, hvordan? 

b) Vandløbsoprensning senest lovet start 
2.8. 2017 

9. Tønder kommune møde 10.8?   

Formandens 33 klagepunkter vedhæftes. 

Tønder kommune seneste svar drøftes.  

Aktindsigter- Formandens skriftlige og 
mundtlige kontakter med politikere og 

embedsmænd. 

Kernepunkter: Tilsyn, lokalplantillæg -ny 

lokalplan. 

Ankestyrelse, Ombudsmand, sideløbende 
eller afventende? Dagspressen.  

Skærpelse af tidligere bestyrelses 
bemyndigelse til formanden? 

 

 

10. Ordensregler skal ej dobbeltbehandles 

og foreslås derfor fremlagt i forbindelse 

med 2. behandling af vedtægter. 

 

11. Ejendomsmæglernes etik i vort 

område. Orientering om historik, drøftelse 
af opfølgning. 

12. Eventuelt. 

13. Protokol behandling. 

 

 
 
Mødet slut kl. 20.10 

 
 

 
 
 

 
 


