
Mødeindkaldelse: BESTYRELSESMØDE Tirsdag d. 30. januar 2018 kl. 19.00 

Bolilmark Grundejerforening  Hos Sten Scheller 

                                                       Tækkerløkke 42  

                                                      6200 Aabenraa 

Indkaldt af Sten Scheller.  

Referent: Carsten Roos  

Deltagere: Sten Scheller, Carsten Roos, Niels Christiansen og Jørgen Gram Hansen  
                Anne Sørensen (afbud) 

Yderligere oplysninger  

  Næste møde: Tirsdag d. 6. Marts 2018 kl. 19.00)  

Hos: Jørgen Gram Hansen 

Medmindre formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer i henhold til  

Forretningsorden se pkt. 3 indkalder til ekstraordinært møde inden.  

  

  

Dagsorden  Referat  

1: Godkendelse af dagsorden.  

    Anne Sørensen (afbud) 

Da   Dagsorden blev godkendt. 
 

2: Siden sidst.  

Orientering fra formanden. 

a. Ejerskifte siden sidst  

b. Mødet på Rømø 
c. Fritidshusejernes Landsforening 

 

dt. Der har været 6 ejerskifter i 2017. Dertil      

ko kommer der 3 i 2018. Altså 9 ejerskifter. 
Sten og Jørgen deltog i mødet ang. 
Udviklingen på Rømø den 23. januar. 

Udvikling kommer til at ske i Havneby og 
Lakolk. 

 Der blev netværket. 

Der er ca. 1450 sommerhuse på Rømø. 

FL: 

Sten er blevet medlem af det politiske 

udvalg. 

Generalforsamling i FL: 24/3 i Middelfart  

 
 



3. Kasseren fremlægger regnskabet for 
2017. 

 
A: Godkendelse af Budgettet for 2018     

herunder behovet for kontingentstigning. 
 
 

Kassereren fremlagde regnskabet. Det blev 
godkendt. 

Budgettet blev diskuteret og vedligehold af 

veje reduceres til 75000 kr (80000) 

Bestyrelsen anbefaler uændret kontingent. 

Carsten kontakter revisoren (H.C. Lassen) 

 

4. Problematikker om fratagelse af 

medlemmers/ naboers lovsikrede ret til at 
blive spurgt hvis der skal dispenseres fra 

Lokalplan 707. 

 L      Lokalplan:  

Vi vil tage et møde med Tønder Kommune 

inden generalforsamlingen angående 
udformningen af en evt. revideret 
lokalplan. 

Sten kontakter Tønder Kommune og aftaler 

et møde snarest. 

 

 

5. Sidevejenes forfatning.  

Jørgen Gram orienterer om status.  

 

Grøfter og afvandingsproblematikker. 

På grund af høj vandstand på Gøgevej, 
sørger Jørgen for nødvendig forbedring. 

6. Niels undersøger muligheder for 
afholdelse af Generalforsamling et andet 
sted end Kommandørgården til den 21.4 

2018. 
 

Vi kan afholde generalforsamling den 
21/4  kl.14 på Enjoy Resort. Vi afholder 
bestyrelsesmøde den 18/4 til at drøfte 

evt. indkomne forslag. 

 

  

7. Brev fra Tønder Kommune angående 
tagdækningsforhold (brev fremsendt via 
mail til Bestyrelsen) 

Vi lavede i fællesskab et brev til Tønder 
Kommune som støttede næstformandens 
brev ang. udsættelse af tidsfrist for 

lovliggørelse af tag. 

 

8: Kasserer orienterer om status vedr. 

Kontingentopkrævning og restancer.  

  

Der er 2 restancer som Carsten følger op 

på. 

 



9: Andre påtrængende opgaver:   

 Vedtægterne ønskes ændret til en nyere 

og tidssvarende version og forsøges 
førstebehandlet på næstkommende 

generalforsamling.   
Niels og Sten kommer med et udkast til 
vedtægterne.   

Niels fremlagde forslag til reviderede 
vedtægter. 

Vi sender forslaget ind til FL. til juridisk 

vurdering. 

I forbindelse med vedtagelse af nye 
vedtægter, skal der planlægges med en 

ekstraordinær generalforsamling. 

 

10. Office 365: Hvad er status?  Ca  Carsten sender en link til Jørgen og Niels 

der giver adg   adgang til fælles filer. 
 

  

  

  

11. Kreaturer.  
Jørgen Gram prøver at finde frem til hvem 

der er ejer af de løsgående kreaturer og 
ansvarlig for den mangelfulde indhegning 

 
Vi ved ikke hvem der ejer de kreaturer 

som slap fri endnu. 

 

12:. Eventuelt  Sten laver et forslag til bestyrelsens 

beretning, dækkende perioden fra ekstra 
ordinær generalforsamling til 

generalforsamlingen i april. 
 

11 Protokol behandling Protokollen blev godkendt 

Mødet slut kl.:  

  

  

Mødet slut kl. 22.15  

  

  


