Bestyrelsesmøder 2007 - 2008
Bestyrelsesmøde den 7. Juni 2008
•

Orientering og gennemgang af emner, som kommer på generalforsamlingen 14. juni 2008

Bestyrelsesmødet 25. marts 2008 - kort referat
•

HJ orienterede bestyrelsen om afholdt møde med Tønder kommune i Løgumkloster. Fra
grundejerforeningen deltog HJ, MP og JH. Mødet var forløbet i en god tone og med et sagligt
udgangspunkt i følgende punkter:
Affaldshåndtering i IGLOér ved posthuset. Kommunen vil vende tilbage med tidspunkt
for opsætning.
o Nuværende krav om græs på taget blev drøftet. Kommunen er ikke afvisende for at
lempe på det nuværende krav om beklædning. Begrundelsen er at tagene tager til
(rådner) og Kommunen ikke har ressourcerne til at håndhæve det nuværende krav.
Kommunen kommer tilbage med et udspild omkring forslag til fremtidige krav til
tagbeklædning.
o HJ spurgte til hvad den opkrævede ejd. skat ca. 2.5 mio. kr. blev anvendt til set fra
Bolilmark Grundejerforenings side. Kommunen svarede at pengene normalt blev anvendt
til vedligeholdelse af veje. Kommunen kunne også se, at vi selv igennem årene havde
haft alle vedligeholdelsesudgifterne. HJ anmodede derfor om et tilskud til netop afholdte
udgifter i.f.b. med ny belægning. Kommunen vender tilbage med et svar.
o
HJ spurgte til kloakeringsplanerne for Bolilmark. Kommunen oplyste, at der på
nuværende tidspunkt ikke var lavet planer for området, men at en sandsynlig tidshorisont
er 2 – 3 år. HJ spurgte herefter til hvorledes Kommunen stiller sig ved om- og tilbygning i
de næste 2 – 3 år. Idet en løsning med nedsivningsanlæg er bekostelig, hvis den har en
levetid på 2 – 3 år. Kommunen svarede, at man ville se lempeligt på reglerne de næste 2
– 3 år, og at vi ville få en endelig tilbagemelding.
o HJ oplyste Kommunen om, at der mangler skiltning ved indkørslen til Bolilmark.
Skiltning skal oplyse om ”14 bump samt hastighedszone 30 km”.
o
JH spurgte Kommunen om, hvem der havde vedligeholdelsesansvaret for
vejbelægningen på vejen til Lakolk strand. Årsagen hertil er, at den nuværende
belægning er meget støjende. Vi vil derfor rette en henvendelse til de rette myndigheder
om at tage hensyn til støjproblemet, næste gang der skal ny belægning på. Kommunen
lovede også her en tilbagemelding.
HJ oplyste herefter at han havde afholde et besigtigelsesmøde med Lars Christiansen vedr.
huller i Ringvejen, vedligeholdelse af biveje samt sti til Lakolk. HJ aftaler det endelige
med Lars Christiansen, således at alle veje og stier bliver vedligeholdt i dette forår.
BS fremlagde herefter hendes planer m.h.t. rabatklipning. Vi er enige om at dette kan ske, når
blot der ikke bliver klippet i en større bredde end 0,5 meter.
Det udleverede regnskabsmateriale viste at vi pr. 24-03-2008 har et positivt resultat positivt
resultat på tkr. 111 mod et budgetteret årsresultat på minus tkr. 155.
Den fremtidige vedligeholdelse af vejnettet vil blive foretaget af Lars Christiansen. Lars
Christiansen vil til dette formål få fremstillet et redskab der er afstemt med vores vejbredde.
MP oplyste, at grøfterne er gravet i januar 2008. Stemmeværkerne skal løbende tilses, således
at affald ikke sætter sig fast. En løsning af dette problem kunne være RIO-net. Evt. en opgave til
arbejds-weekend.
Posthuset skal have en kærlig hånd ved den kommende arbejds-weekend.
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Arbejds-weekend bliver den 7. Juni 2008 kl. 10.00

Emner til en arbejdsdag blev drøftet og der er enighed om følgende opgaver: -- se
under menupunktet Arbejdsweekend -Næste bestyrelsesmøde den 7. Juni 2008 kl. ca. 14.00
Dato for generalforsamling den 14. Juni 2008 kl. 14.30
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Bestyrelsesmødet 19. jan 2008- kort referat:
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•
•

Der er igen rettet henvendelse til Tønder Kommune for at følge op på levering og
opsætning af affalds-Iglo ved posthuset. Kommunen arbejder stadig med løsningen.
Vedr. krav fra Kommunen m.h.t. vægt af brønddæksler kunne et bestyrelsesmedlem
oplyse, at han kendte en smed, der evt. var interesseret i at fremstille nye brønddæksler.
Vi vender tilbage med evt løsningsforslag.
Arbejds week-end: Emner til en arbejdsdag blev drøftet
Regnskabet - alle kontingenter er indkommet. Hovedtallene dec 2007 er omsætning kr.
680.000 resultat kr. 124.000. I dette resultat er udgifter til anlæggelse af ny belægning
afholdt med kr. 530.000.
Bestyrelsen er enig i, at der skal fyldes huller op på sidevejene i februar 2008, samt at
der i foråret skal forestå en egentlig afretning af sidevejene samt cykelsti til Lakolk.
Grøfter er efterset og renset i januar 2008.
Der blev vedtaget dato for næste Generalforsamling, datoen er 14. Juni 2008. Forslag til
generalforsamlingen skal være fremsendt inden den 15. April 2008. På valg er HJ og NC.
Bestyrelsen blev enige om at rette henvendelse til Tønder Kommune for at få en dialog
omkring planerne for kloakering på Rømø, samt en information omkring Lokalplaner.

Bestyrelsesmødet 4. sep 2007 - kort referat:
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Afvandingskanalerne renses op hvert andet år
- og dvs at de skal renses i efteråret 2007 - er bestilt.
Skift af postkasselabels ved ejerskifte ordner bestyrelsen, når vi har fået besked om
ejerskifte.
Grene der hænger ud på vejene ber vi grundejerne om selv at klippe.
Stemmeværker kigges efter - repareres med de optagne telefonspæle fra vejchikanerne.
Der undersøges om hvordan og hvem, der vedligeholder Lakolkstien - er sket - se svaret
i menupunktet Lakolkstien.
Der undersøges, hvorledes Tønder Kommune etablerer en ”IGLO” affaldsløsning ved
posthuset.
Lokalplan - blev drøftet - bestyrelsen kommer med ændringsønsker til lokalplanen til
næste bestyrelsesmøde.
Der ophænges liste i Postkassehuset over bestyrelsesmedlemmer - er sket.
Næste møde fastsat til den 19-01-2008.

