
Mødeindkaldelse: BESTYRELSESMØDE:  Søndag d. 7. 10. 2018 kl. 10.00 til 12.00 

Bolilmark Grundejerforening: 

                                                Hos 

                                               Sten Scheller, Ringvejen 43. Bolilmark. 

                                                        

 

Indkaldt af Sten Scheller.  

Referent: Anne Sørensen 

Deltagere: Sten Scheller, Niels Christiansen, Pia Lorenzen og Anne Sørensen 

                Carsten Roos.  

Yderligere oplysninger  

  Næste møde: 6/11 2018 

Hos:  

Medmindre formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer i henhold til  

Forretningsorden se pkt. 3 indkalder til ekstraordinært møde inden.  

  

  

Dagsorden  Referat  

1: Godkendelse af dagsorden.  

    

Dagsorden godkendt 

2: Siden sidst.  

Orientering fra formanden. 

Tid:  

 Et ”indkørsel forbudtskilt” er blevet påkørt 

ved Lakolkstien og demoleret. 
Kommunen kontaktes for reetablering af 

skiltet. Sten kontakter kommunen og 
opfordrer til nyt skilt. 
 

Der har været stille, møde i september 
udsat af samme grund. 

 
Vi har intet hørt fra Tønder Kommune 
vedr. lokalplanen. 

 
FL har afholdt kursus for 

bestyrelsesmedlemmer 

3. Kassereren orienterer om status i 
regnskabet til dato. 

Kontingentopkrævning 
 

Kassereren har orienteret om regnskab til 
og med dags dato. 

Hovedposten er grøfter, veje osv. 
 

Der er pt 74 der ikke har betalt 
kontingent. 
Første rykker varsles der et gebyr og 

sendes ud i løbet af 14 dage. Ved anden 
rykker opkræves et gebyr på 100 kr. 



 
3 nye ejerskifte som vi ikke er informeret 

om. 
 

4.Tønder Kommune/ lokalplan 707/  
Er der nyt. 
Forslag til proces  

Tid:0.20 

Intet nyt i forhold til proces. 
Pia kontakter Tønder kommune vedr. 

 

5. Grøfter, afvanding og veje. 

 

Der kommer ukrudt op igennem 

asfaltbelægning på Ringvejen.  

 

Kantgræsset skal klippes.  

 

Oprensning af grøfter.  

 Jørgen Gram Hansen har den 6. oktober 
kantbehandlet Ringvejen. 

 
Der er sprøjtet for ukrudt, også 

asfaldtskader. 
 
Kantklipning sker til foråret 2019. 

 
Oprensning - Sker senere på året, så det 

kan ske så nænsomt som muligt i forhold 
til naturen og til mindst gene for 
”gæsterne” i sommerhusene. 

Carsten bestiller og laver endelig aftale. 
 

Bestyrelsen har besluttet at renovere og 
udbedre følgende grusveje, der er stærkt 
medtaget af slid og vejrlig: 

Fyrvej/Spurvevej: 25 huller 
Trinnesvej 10: huller 

Blåbærvej: 30 huller 
Hjejlevej: 4 huller 
Tranebærvej: 1 hul. 

 
Der bliver indhentet tilbud hjem og bestilt 

stabilgrus. Sten henter pris hjem. 
 

Carsten kontakter Arne Kristensen for 
grøfter. 

6. Arbejdsweekend 2019 

    Dato. 
    Arbejdsopgaver. 
    Hvad kan vi gøre bedre næste gang. 

    Fremmøde. 
Tid:0.20 

Arbejdsweekend bekendtgøres på 

generalforsamlingen som er planlagt til 
lørdag den 30. marts 2019. 
Pia Booker 

7. Dato for generalforsamling 2019 skal 
fastsættes, da det allerede er i første 
kvartal. 

Hvor: Resort Havneby 

30. marts kl. 14, Rømø Resort i Havneby. 



Ansvarlig: Pia for booking 
 

8. Evt. 
 

Næste bestyrelsesmøde 11. december hos 
Carsten Roos, 

5. februar hos Niels Christiansen. 
 
23. marts er der generalforsamling i FL, 

Middelfart. 
 

9: Protokol behandling.  

Tid: 0.04 

Protokol behandlet 

Mødet slut kl.: 11.30  

  

  

 

  


