
Bestyrelsesmøder 2008-2009 

 

Bestyrelsesmøde 06-05-2009 kl. 19.00 ved NC 

DAGSORDEN: 
 l: Godkendelse/opfølgning af referat fra 04. Februar 2009 
2: Meddeleser/orientering fra formanden 
3: Orientering fra kasserer  
4: Orientering fra veje og stiudvalg  
5: Orientering fra grøfter og stemmeværksudvalg, samt posthus 
6: Generalforsamling  
7: Eventuelt: 
8: Næste møde 

  

Ad 1: 

• Referatet blev godkendt. 

Ad 2: 

• HJ  har deltaget i et møde med Grundejer-, Beboer- og Borgerforeninger samt Lokalråd i Tønder 
Kommune 12. marts 2009 kl. Løgumkloster: 

Her gjordeHJ formanden for teknisk forvaltning opmærksom på vores problemer med bl.a græstørv, og at 
man ikke havde meldt tilbage på den klageskrivelse vi havde lavet, hvilket han beklagede, ligesom han 
beklagede den formulering teknisk udvalg havde fremsendt med hensyn til græstørv. Han fastholdt, at 
der skulle være græstørv på tagene.  

Ad 3.  

• BS  gennemgik regnskabet for 1. maj 2008 til 30 april 2009.  Regnskabet blev godkendt af 
bestyrelsen. 

• Budgettet for det kommende år blev fastlagt. 
• Der er stadig udestående kontingent fra 2 huse – trods gentagne rykkerskrivelser og telefonisk 

henvendelse. Det ene hus går nu til tvangs, og kontingentet sættes derfor  på tabskontoen. 

Ad 4: 

• Vedr veje og stier.  
NC: Da den første belægning med knust asfalt sine steder var meget tynd, er der visse steder 
pålagt et nyt lag. Desværre holder det nye lag ikke i kanterne. Der arbejdes med en mere 
holdbar løsning. Trods alt støver vejen ikke mere. 

• MP: Grøften på nordsiden af Lakolkstien er renset op. 

 Ad 5: 

• MP: Der arbejdes på en anden løsning på nøglesystemet i posthuset. 

Ad. 6 



• HJ: Generalforsamling er bestilt på Kommandørgården 6. juni kl 15.00.  

Ad 7. 

Arbejdsdagen aflyst pga for få emner. 
Næste møde 6. juni kl 14.00 på Kommandørgården 

 

Bestyrelsesmøde 04-02-2009 kl. 19.00 ved BS 

DAGSORDEN: 

1: Godkendelse af referat fra 19.11.2008 

2: Meddelelser /orientering fra formanden, herunder skrivelser tilgået foreningen 

3: Meddelelser / orientering fra kasserer 

4: Meddelelser / orientering fra veje og sti udvalg 

5: Meddelelser / orientering fra udvalg fra grøfter, stemmeværk og posthus 

6: Eventuelt 

Ad1: 

• Referatet blev godkendt. 

Ad2: 

• Tagpap: Der var tilgået HJ en skrivelse fra borgmesteren i Tønder Kommune. Skrivelsen gik i sin 
korthed ud på at borgmesteren bekræftede modtagelsen af vor indsigelse mod det af teknisk 
udvalg afgivne afslag vedr. tagpap som mulig afløser af græstørv. Af skrivelsen fremgik det 
endvidere, at borgmesteren havde sendt sagen til teknisk udvalg. Bestyrelsen er enig om at 
afvente udspillet fra teknisk udvalg. På næste bestyresmøde aftaler vi hvorledes vi forholder os til 
dette punkt. 

• Iglo-beholdere: HJ oplyste at der har været afholdt et møde med Tønder Kommune i Bolilmark, 
Mødet havde til formål at placerer 8 stk. IGLO beholdere. Resultatet er at det er planlagt i marts 
2009 at placere 4 stk. ved posthuset, 2 stk. ved lagerpladsen og 2 stk. ved indkørsel Nord.  
Kommentar 1.3.2009: Bliver etableret 1.marts - 1.maj 2009 

• Biveje og Lakolksti: Sidste info fra HJ gik på at vi har modtaget to stk. fakturaer fra Lars B. 
Christiansen for udført arbejde på Biveje, cykelstien til Lakolk samt diverse lapningsarbejde på 
Ringvejen, Faktura lyder på i alt 133 tkr. Arbejdet er udført som aftalt og BS betaler.  

Ad3 

• BS udleverede udskrift fra Rømø Andelskasse der viste, at der er et kontant indestående fordelt 
på tre konti. 

• Kontingentrestancer: Der var stadig udestående kontingent fra 4 husejere med i alt 8 
ejendomme. Bestyrelsen er enige om, at vi får undersøgt muligheden for at få et samarbejde 
med et advokatfirma til inddrivelse af ikke betalt kontingent. BS tager kontakt med advokatfirma.  
Kommentar 1.3.2009: Der resterer stadig kontingent fra 2 grundejere, og der er foretaget 
kontakt  til advokatfirmaet Mazanti , Skærbæk vedr.  retslig incasso. 



Ad4 

• Cykelstien til Lakolk er oversvømmet et par steder. HJ oplyste at løsningen på dette er at 
grøfterne renses op samt at dræn under stien forsøges renset. 

Ad5 

• Ingen kommentarer  

Ad6 

• Generalforsamling 2009: Der blev vedtaget en dato for generalforsamling. Dato er 6. Juni 
2009 kl. 15.00 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være fremsendt 
skriftligt senest den 15. April 2009. 

• Arbejdsdag: Bestyrelsen vil arrangere en arbejdsdag den samme dag som generalforsamlingen 
6. Juni 2009 fra kl. 10.00. Opgaver der skal tages hånd om er på nuværende tidspunkt: 

o Grus på cykelstien til Lakolk (de to steder hvor den er lav) 
o Klipning af udhængende grene 
o Tilse stemmeværker 
o Medlemmer opfordres til at supplere med forslag. 
o  

Ad7 

• Næste møde er vedtaget til den 6. Maj 2009 kl.19.00 hos Niels. 

 
  

Bestyrelsesmøde  19-11-2008 

DAGSORDEN:  

1. Godkendelse af referat fra sidste møde  
2. Meddelelser /orientering fra formanden, herunder skrivelser tilgået foreningen  
3. Meddelelser / orientering fra kasserer  
4. Meddelelser / orientering fra veje og sti udvalg  
5. Meddelelser / orientering fra udvalg fra grøfter, stemmeværk og posthus  
6. Eventuelt  

Ad1: Referatet blev godkendt.  

Ad2:  

• Der var tilgået HJ flg. henvendelser fra medlemmerne:  
• Blåbærvej 7A, Opfordrer bestyrelsen til at søge dispensation for tørv på taget.  
• Gøgevej 3, har forespurgt til hvor vi er henne m.h.t. tagpap  
• Ringvej 142, Tilgendegiver at de håber på at man frit kan vælge tørv / tagpap  
• Fyrvej 17, Har orienteret bestyrelsen om, at Tønder Kommune har givet afslag på ansøgning om 

dispensation for tørv på taget.  
• Tørv: Bestyrelsen tog en kort drøftelse om, hvorledes vi skal forholde os til disse skrivelser. Vi er 

enige i at udgangspunktet for, hvorledes vi skal forholde os er skrivelsen fra Tønder 
Kommune dateret 15. April 2008 (se skrivelsen). HJ havde allerede rettet henvendelse til en 
af forfatterne til denne skrivelse, John Jensen. Resultatet af denne henvendelse blev, at John 
opfordrer medlemmerne til at søge dispensation. Bestyrelsen besluttede, at vi fremsender en 



skrivelse for at få accept for, at den indgåede aftale mellem Teknisk forvaltning og Bestyrelsen 
for Bolilmark Grundejerforening, er gældende.  

• IGLO: Hj orienterede herefter om at vi er blevet tildelt 8 stk. Igloer. Tønder Kommune havde 
forespurgt, om hvor disse skulle placeres, og der er enighed om at placere 2 stk. ved posthuset, 
4 stk. ved materialepladsen og 2. Stk. ved 1. Indkørsel til Bolilmark (ved skiltet).  
Efterfølgende har forsyningen været ude at bese området den 29. nov sammen med HJ og BS. 
Placeringen blev herunder foreslået til 2-4 stk ved posthuset, 2 ved materialepladsen samt 2 ved 
udkørslen fra Bolilmark i den fjerneste (vestligste) ende. Evt skulle 2 fra posthuset placeres  ved 
indkørsel til Bolilmark lige før de første huse. Opsætning forventes medio marts 2009. 

• Siv-brønd: HJ. Oplyste herefter at et medlem først havde fået afslag på dispensation for ny 
sivbrønd ved ombygning.  
Dette er efterfølgende dog blevet korrigeret således, at medlemmet har opnået accept for 
ombygning uden etablering af ny sivbrønd.  

Ad3  

• BS udleverede udskrift fra Rømø Andelskasse der viste at der er et kontant indestående  fordelt 
på tre konti.  
Der var stadig udestående kontingent. BS har udsendt rykker af 2 gange. Ved første udsendelse 
var der 19 ubetalte kontingenter og ved anden udsendelse 8 ubetalte kontingenter. Bestyrelsen 
opfordrer endnu engang medlemmerne til at betale rettidigt, således at der ikke skal bruges tid 
og ressourcer på noget unødvendigt arbejde.  

Ad4  

• Problemet med Ringvejen (huller i vejen p.g.a. for lidt udlagt belægning) er lovet løst af 
entreprenøren Lars Christiansen. Lars afventer at Ringvejen er tør inden den kan fræses op og 
genetableres som oprindeligt bestilt.  

Ad5  

• Martin kunne oplyse at stemmeværkerne er efterset. De trænger til en oprensning, hvilket 
Martin sætter i gang efter regning.  

• M.h.t. låsesystem til postkasserne i Posthuset er bestyrelsen enig i at der er to muligheder for 
medlemmerne ved nyanskaffelser af nøgler. Enten kan man få bestilt en ny systemnøgle ca. 
450,00 kr. for egen regning, eller man kan sætte en ny cylinder i sin postkasse for medlemmets 
egen regning.  

Ad6  

• Næste møde er vedtaget til den 4. Februar 2009 kl. 19.00. Stedet følger ved indkaldelsen.  

 

Bestyrelsesmøde  den 9. sep. 2008 

DAGSORDEN:  

1. Godkendelse af referat fra sidste møde  
2. Meddelelser /orientering fra formanden, herunder skrivelser tilgået foreningen 
3. Meddelelser / orientering fra kasserer  
4. Meddelelser / orientering fra veje og sti udvalg 
5. Meddelelser / orientering fra udvalg fra grøfter, stemmeværk og posthus  
6. Eventuelt  

Ad1:  



• Referatet blev godkendt.  

Ad2:  

• HJ kunne orientere om at Skov og Naturstyrelsen havde givet afslag på renovering af deres del af 
cykelstien, men at de vil kigge endnu engang på stien. Vi har fået accept på at Skov og 
Naturstyrelsen skal vedligeholde deres del af stien, dog kun når de vurdere det nødvendigt. 
Styrelsen vil ikke deltage i lås til bommen. Løsningen til dette er at vi investerer i en lås med 
kode.  
(Der er i okt. sat en kodehængelås på bommen - alle bestyrelsesmedlemmer har koden / Birthe) 

• Vi har fået accept fra Skov og Naturstyrelsen, at vi fremover ikke skal betale for adgang til 
plantagen. 

• Vedr. antal af bump på Ringvejen har vi nu haft landbetjent Erik Nielsen ude for at besigtige 
antallet, og hans vurdering er at antallet ikke bør udvides.  

• M.h.t. belægningen på Ringvejen har Lars Christiansen været ude for at besigtige, og han har 
fastslået, at det udlagte ikke er efter aftalen. Aftalen var, at der skulle udlægges et lag på 8 cm. 
Dette er desværre ikke tilfældet alle steder. Han har lovet at vende tilbage med et 
løsningsforslag.  
HJ følger op på dette.  

Ad3  

• BS udleverede udskrift fra bankkontoerne.  
• BS kunne informere om at de udsendte girokort i stor stil var blevet indbetalt rettidigt.  

Ad4 

• HJ kunne oplyse at alle biveje nu er blevet reetableret.  

Ad5 

•  Intet at bemærke.  

Ad6 

•  BS oplyste at vi nu via vores hjemmeside kan udsende nyhedsbreve til de tilmeldte. P.t. er der 
tilmeldt 26 medlemmer.  

• HJ vender tilbage med dato i nov. for næste møde. 

 


