
Mødeindkaldelse: 

Bolilmark Grundejerforening 
26 januar 2017 kl 14.00  

Højmark 17 Rinkenæs 

 

 

Indkaldt af:  

John Nielsen 
   

 

Referent: 
John Nielsen   

 

 

Deltagere: Bestyrelsen med fravær af Horst Dehnbostel, der havde meldt forfald grundet sygdom. 

 

Dagsorden 

 

1 : Godkendelse af referat fra sidste møde     

 

2: Meddelelse/orientering, forslag fra formanden.   Herunder skrivelser tilgået . 

A..MAILADRESSER (NABOHJÆLP), særligt kontigent ? 

Mailadresse skal gives foreningen, eller porto opkræves via ekstra gebyr på 50- kr. årligt 

B: Forholdet til Tønder kommune. Lokalplan eksisterende og kommende. 

Skal vi indbringe ulovligheder nu7senere/slet ikke, afvente udtalelse fra Fritidshusejernes 

Landsforening evt.  

Liste over overtrædelser afleveres til kommunen med anmodning om et  evt. møde om Lokalplanens 

overholdelse samt videre arbejde med ny lokalplan.   

Tønder forsyning tilskrives med protest over opgravninger af Hjejlevej uden forudgående besked og 

uden ordentlig reetablering. 

Det kniber endnu med overholdelse af rideforbud trods skiltning. Hesteudlejere tilskrives  

C:VANDLØBSNABOER OG ANDRE BRUGERE, NABOER BOLILMARK 

Fordeling af arbejdsopgaver i forbindelse med en mere fremadrettet vedligeholdelse omkring vore 
vandløb. 
Grøfterne gennemgås fremover hvert år. Jørgen Gram afventer nærmere fra Tønder kommune 
vedrørende grøfterne langs Lakolkstien. 

3: Meddelelser/orientering fra kasserer 

   Hvordan gik opkrævningen? Rykkere/rykkergebyrer? 

Opkrævning kombineret med SMS besked ved manglende betaling og dernæst telefon-opkald. 1 

kontigent næppe til at opdrive grundet dødsfald. 

Opkrævningsmetode fastholdes med præcisering og individuel mail til hver. 

Kassererens inddrivelsesmetode gøres til standard. 

4. Regnskab 2016 forventes at foreligge på mødet. 

    Budget 2017 evt. tilretninger på baggrund af betalt skiltning og Lakolkstien?  

Bestyrelsen indstiller regnskabet til godkendelse og fremsendelse til revision og godkender udkast til 

budget for 2017 med efterfølgende mulighed for ompostering. 

5. Ordensregler og vedtægter for foreningens medlemmer og øvrige brugere. Videre     arbejde frem 
mod generalforsamling. 

  



Medlemmerne tilskrives om vedtægterne og orienteres om, at ændringsforslag til bestyrelsens oplæg, 
skal være bestyrelsen i hænde senest 15 april .   Generalforsamlingen 10. juni hvor?  Bestyrelsens 
punkter til behandling udover de i pkt. 5 nævnte. 2 generalforsamlinger samme dag? 

Forespørger Kommandørgården eller  Havneby kro om de magter opaven 

7. Meddelelser/orientering fra Vej- og stiudvalg. 

Vi budgetterer med vedligeholdelse af sideveje ca. 4 gange årligt. 

8  Meddelelser/orientering fra grøfter og stemmeværksudvalg/posthus Er drøftet under tidligere punkter, 

jfr..bl.a. pkt. 2C 

9. Fornyet forsøg på at etablere tværgående samarbejde omkring Turismen og de tilbagevendende 

problemer med Tønder kommune. 

Afventer - efter forgæves henvendelser til foreningerne -udspil til et bredere samarbejde Fra disse 

foreninger. 

10. Fastlæggelse af den årlige sammenkomst 2018 allerede nu.   

Drøftet . Fastlægges senest næste møde. 

11. Evt. Medlemskab af Turistforeningen.  

Pricipielt ja. Vi bør være medlem. Jørgen Gram undersøger a) pris, antal medlemmer og antal stemmer, 

man som forening får: 

12, Næste møde 

6. eller 27 april foreslået. Besluttes efter tilbagemelding fra et af medlemmerne. 

Disse datoer er ikke mulige. Så tilbagemelding om hvilke dage der kan bruges i uge 13 sidst i Marts 

eller uge 14 ønskes snarest. 

12. Oplæsning og godkendelse af protokol.  

 

 

   

 

Yderligere oplysninger 

 

Næste møde: dato: Se pkt 12 

Hos:  Hans Rasmussen Toftlund eller Bolilmark? 

 

 


