
Mødeindkaldelse: BESTYRELSESMØDE:  Tirsdag d. 6. Marts 2018 kl. 19.00 

Bolilmark Grundejerforening: 

                                                Hos Jørgen Gram Hansen 

                                                        

 

Indkaldt af Sten Scheller.  

Referent: Anne Sørensen 

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

Yderligere oplysninger  

  Næste møde: Tirsdag den 3.4. 2018 kl. 19.00  

Hos: Anne Sørensen, Favrlundvej 18, 6760 Ribe 

Medmindre formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer i henhold til  

Forretningsorden se pkt. 3 indkalder til ekstraordinært møde inden.  

  

  

Dagsorden  Referat  

1: Godkendelse af dagsorden.  

Tid: o.o1 

    

Dagsorden blev godkendt 

2: Siden sidst.  

Orientering fra formanden. 

Jørgen Gram ønsker at udtræde af 

Bestyrelsen efter mange års omsorg for 
vej og grøft. 

Mulige kandidater foreslås til opstilling ved 

Generalforsamlingen. 

Tid: 0.10 

Jørgen Gram ønsker at træde ud af 

bestyrelsen. 
Carsten Roos modtager genvalg 
 

3. Kasseren fremlægger revideret 
regnskabet for 2017. 
 

Revideret regnskab: 
Tid: 0.15 

Regnskabet er revideret og fremlagt for 
bestyrelsen. 

4.Tønder Kommune/ lokalplan 707/ møde 

    Formanden har været i kontakt med  
Tønder Kommune med henblik på at få 
etableret et møde på Bolilmark. 

På dialogmødet mellem Bolilmark 
Grundejerforening og Tønder Kommune 

den 4/9 2017 aftalte vi 

Vi imødeser at TK fremsender en dato eller 

to, som rundsendes til 
bestyrelsesmedlemmerne. 
Ud fra det holder vi et møde på Rømø.

  
 



at afholde et møde på Bolilmark, Rømø, 
hvor repræsentanter fra Forvaltningen, TK 

og BG´s bestryrelse kunne mødes 
og fortsætte dialogen om afvanding, 

affald, tagdækning (Lokalplan 707) m.m. 
Formanden orienterer. 
Tid:0.20 

 

5. Grøfter og afvanding. 

Herunder snerydning. 

Tid: 0.05 

Grøfterne er i orden. 
Gøgevej – her skal lægges mere stabil 

grus på. 
Evt. snerydning påhviler 

grundejerforeningen. Bestyrelsen 
kontaktes. 
En person på øen, kan varetage opgaven. 

I så fald kontaktes bestyrelsen. 

6. Generalforsamling på Ressort den 21.4 

2018. 
 
Arbejdsweekend. 

Arbejdsopgaver. 
 

Punkter til Bestyrelsens beretning 
diskuteres. 
 

Tid:0.10 

 

Bestyrelsen lægger op til en arbejdslørdag 
i forbindelse med generalforsamlingen 
den 21. april.  

Bestyrelsen vil informere om 
arbejdsopgaver og mødetidspunkt senere. 

Niels laver et idekatalog. 
Forslag til beretning diskuteres den 3. 
april. 

7. Orientering om vores forsikringer. 

Tid:0.10 

Orientering vedr. forsikringer 

Vi er primært forsikret gennem 
fritidshusejernes Landsforening 

8: Kasserer orienterer om status vedr. 
Kontingentopkrævning og restancer.  

 Tid:0.10 

Der er én manglende betaling af 
kontingent. 

 

9: Vedtægterne ændret til en nyere og 

tidssvarende version og forsøges 
førstebehandlet på næstkommende 
generalforsamling. 

Tid: 0.10 

Fortsat gennemgang af forslag til 

ændrede vedtægter med rettelser og 
tilføjelser. 
 

 
 

10. Fritidshusejernes Landsforening 

holder Generalforsamling den 24/3 2018 
I Middelfart.  

BG har fire stemmer på 
generalforsamlingen. 
Sten Scheller deltager som medlem af 

hovedbestyrelsen. 
BG sender desuden to medlemmer fra 

Bestyrelsen. 
1.: Carsten Roos 

2.: NN. 

  

 Carsten Roos og Sten Scheller tager 
afsted til generalforsamling i 

Fritidshusejernes Landsforening. 

  

  



Tid: 0.04 
 

11.: Posthuset. 
Orientering ved Niels. 

Tid:0.04 
 

Ventiler i gavlene på posthuset, således at 
noget af det overskydende varme om 

sommeren ventileres. 

12: Protokol behandling.  

Tid: =0.04 

  

13. Evt.: Forslag til ordensreglement diskuteres, og 

sættes på som punkt til næste 
bestyrelsesmøde 

Mødet slut kl.: 20.50 

  

  

 

  


