
Mødeindkaldelse: BESTYRELSESMØDE 

Bolilmark Grundejerforening 7. november 2017 kl. 19.00 – 21.00 
Hos Niels Christiansen 

Chresten Jacobsens Vej 1, Toftlund 

 

Indkaldt af Sten Scheller. 

Referent: Anne Sørensen. 

Deltagere: Sten Scheller, Carsten Roos, Anne Sørensen, Niels Christiansen og Jørgen 

Gram Hansen 

Yderligere oplysninger 

 Næste møde: Tirsdag d. 30. januar 2018 kl. 19.00) 

Hos Sten Scheller, Tækkerløkken, Åbenrå 

Medmindre formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer i henhold til 

Forretningsorden se pkt. 3 indkalder til ekstraordinært møde inden. 

 

 

Dagsorden Referat 

1: Godkendelse af dagsorden. 

  

Dagsorden er godkendt 

2: Siden sidst. 

Orientering fra formanden. 

Reaktioner fra medlemmerne siden den 

ekstraordinære Generalforsamling 23.9 

 

Mundtlig orientering fra formanden 

3: Fritidshusejernes Landsforening. 

Orientering fra landsmødet ved Niels og 
Sten. 

3.a.: Skal vi fortsat være med i 
foreningen? 

Har vi brug for L.F. 

Hvad får vi for et kontingent på 12000 kr. 

årligt? 

 

Sten og Niels gav en grundig orientering 

om udbyttet fra landsmødet. 

 

Vi er fortsat være medlem af FL 

 

Kontingentet er 50 kr. årligt pr. husstand 

 

4: Nyt fra Tekn.-udv.  

Sten Scheller og Jørgen Gram orienterer 
omkring afvandingskanaler og klapsluser. 

Klapsluser er i orden. 

Indvendige grøfter i Bolilmark området 
renses årligt 

Det bliver gjort i løbet af efterår og vinter 
afhængig af vejrforholdene. 

 

Vedr. posthuset – Alle tjekker på at der ser 
pænt og ordentlig ud. 

Anne er tovholder 



5. Sidevejenes dårlige forfatning. 

Jørgen Gram orientere om status. 

 

Vejkort og prisoverslag er udsendt 22/10 

Udarbejdet af Allan Bisballe. 

Sideveje og kantforstærkning er ordnet. 

Udgifterne til sideveje og 

kantforstærkning 39.000 kr. plus moms 

Vi mangler et par tusind til to ”afløbs 

render” 

Jørgen Gram kontakter Formand i Dansk 
Ornitologisk Forening, Sønderjylland, 

samt kontakter Tønder kommune vedr. 
videre oprensning af grøfterne uden for 

diget. 

6. Udsendt arbejdsfordelingsskema bedes 

medbragt. Dette drøftes, redigeres og er 
derefter arbejdsgrundlag frem til næste 
ordinære GF. 

Punktet er til videre drøftelse 

Version 3 udleveret. 

 

 

7. Forslag fra Anne: at GF lægges 
tidligere på året. Medbring kalender 

Dato for næste generalforsamling bliver 
lagt på hjemmesiden snarest, samt sendt 

ud i nyhedsbrev. 

8: Kasserer orienterer om status vedr. 

Kontingentopkrævning.  

 

10 manglende betalinger af kontingent. 

 

9: Andre påtrængende opgaver:  

 

Vedtægterne sigtes på at blive 
førstebehandlet til næstkommende 

generalforsamling.  

Niels og Sten gennem arbejder 
vedtægterne.  

Anne udarbejder udkast til en 
omdefinering af velkomstbrevet… 

Bestyrelsesoversigt hænger Sten op i 
Posthuset. 

10. Office 365: Carsten orienterer, 
demonstrerer på sin bærbare hvilke 
muligheder dette program kan tilbyde 

vores fem-mands-bestyrelse 

 

 

 

 

11. Skal vi have en diskussionsmulighed 

på vores hjemmeside? Carsten 

Facebook side op til forslag fra medlem?  

Diskussionsforum på hjemmesiden….? 

Enighed i bestyrelsen om, at p.t. vil vi 

gøre brug af nyhedsbreve, og prioritere 
det, frem for Facebook 

 

10: Protokol behandling.  

Evt.  Kreaturer. Jørgen Gram prøver at finde 
frem til hvem der er ejer af de løsgående 



kreaturer for tid tilbage. Og kontakter 

vedkommende 

Niels undersøger mulighed for andre 
steder at afholde generalforsamling 

 
 

Mødet slut kl. 22.15 
 

 


