Bestyrelsesmøder 2010-2011 – nyeste øverst
Henry Jensen (HJ),
Niels Christiansen (NC),
Martin Poulsen (MP),
Jørgen Havkær (JH)
Birthe Schmidt (BS),

Bestyrelsesmøde 23. maj 2011 hos NC, Toftlund
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. Generalforsamling
7. Evt.

Ad 1:
Referatet godkendt
Ad 2:
HJ gennemgik svaret fra kommunen vedr. Lokalplansændring i forbindelse med valgfrihed mellem
græstrørv og tagpap med listedækning blev drøftet. Bestyrelsen besluttede at se tiden an, inden vi
laver en ny lokalplan, da kommunen regner med, at en Lokalplansændring vil koste ca 100.000 kr. I
kommunens skrivelse står, at indtil den nye lokalplan er udarbejdet, vil der efter konkret vurdering gives
dispensation til Tagpap. Se svarkrivelsen under punktet Tagbeklædning.
Affaldsordning - igloerne tømmes hver 8. uge om vinteren og hver 4. om sommeren. Kommunen er
godt tilfreds med brugernes sortering. Hvis der er kapacitetsproblemer så kontaktes Tønder forsyning.
Kloakering. Tidspunket for kloakering af Bolilmark er ikke endeligt fastlagt. Bestyrelsen foreslår, at man
indtil da søger kommunen om dispensation vedr kloakering ved udvidelser/renovering af sommerhuse.
Ad 3.
BS fremlagde årsregnskabet 1. maj 2010 til 30. april 2011. Resultatet blev et lille overskud på 1800 kr.
Bestyrelsen blev enig om at fremlægge et driftsbudget for 2011 / 2011 på et plus på 8000 kr.
Indestående på bankkonti er 387 tkr.
Ad 4.
NC er godt tilfreds med den nye kommunale vejordning vedr. Ringvejen til ca 40.000 inkl moms pr år,
som lige er trådt i kraft.

Biveje får en gang grus og afretning dette forår. Der lægges lidt ekstra grus på oplagspldsen til rep. af
huller.
Ad 5.
Mp - intet nyt siden sidst.
Ad 6.
Generalforsamlingen afholdes Lørdag den 18. juni kl. 15.00 På Hotel Kommandørgården, Havnebyvej
201, Rømø
Ad 7.
Intet at bemærke

Bestyrelsesmøde 4. april 2011 kl. 19.30 hos MP, Rødekro
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
7. Næste møde

Ad1:
Referatet blev godkendt.
Ad 2:
HJ informerede om at han havde afleveret resultatet af afstemningen om valg af fremtidig tagbelægning
til Tønder Kommune ved Bo Jessen. Resultatet af afstemningen blev:

•
•

165 for valgfrihed mellem græstørv og tagpap med listedækning
68 for græstørv

Efterfølgende har vi modtaget skrivelse fra Tønder Kommune ved Peter Hee, (skrivelsen er vedlagt som
bilag).
Af skrivelsen fremgår det, at Tønder Kommune ikke vil lave ændringen som et tillæg til nuværende
lokalplan nr. 707, men kræver udarbejdelse af en ny lokalplan. Bestyrelsen diskuterede dette, og
besluttede at lade HJ tage et møde med Peter Hee for at aftale det nærmere forløb.

HJ kunne i øvrigt oplyse at den nye landbetjent, Jens Jensen gerne ville møde op til den kommende
generalforsamling for at orientere om udviklingen i tyveri på Rømø og tiltag der kan minimere tyverierne.
Bestyrelsen er enig i at det ville være et godt indslag til generalforsamlingen.
Ad3
BS fremlagde et udkast til årsregnskabet 1. maj 2010 til 30. april 2011. Bestyrelsen er enig i at
henlæggelsen til færdiggørelse af Ringvejen fortsat skal medtages med kr. 150.000,00.
Indestående på bankkonti er 388 tkr.
Ad4
NC kunne oplyse at kontakten til Tønder Kommune ved Henning Vognbjerg, havde resulteret i at der er
sket reparationsarbejde på det første stykke af Ringvejen. Arbejdet har bestået i at der er blevet fordelt 5
læs knust asfald til en forventet pris af kr. 40.000.00. Kommunens anbefaling er at der ikke bliver
repareret huller med varm asfald men at der efterfyldes med knust asfald.
Vi er enige i at følge rådet fra Henning Vognbjerg. Og lade Lars Christiansen få tilbuddet om at
vedligeholde bivejene..
Ad5
MP kunne oplyse at grøfter og stemmeværker er renset og efterset. Posthuset bliver rengjort i maj 2011.
Ad6
Dato for generalforsamling blev fastsat til den 18. juni 2011 kl. 14.30.
MS og JH oplyste at de ikke modtager genvalg, BS modtager genvalg (gerne som sekretær).
Ad7
Næste møde er vedtaget til den 23. maj 2011 kl. 19.30 hos NC.

Bestyrelsesmøde 7. september 2010 kl. 19.30
Deltagere: Henry Jensen (HJ), Birthe Schmidt (BS), Niels Christiansen (NC), Martin Poulsen (MP) Jørgen
Havkær
Fraværende: Ingen
DAGSORDEN:
1:
2:
3:
4:
5:
6:

Godkendelse af referat fra sidste møde
Meddelelser /orientering fra formanden, herunder skrivelser tilgået foreningen
Meddelelser / orientering fra kasserer
Meddelelser / orientering fra veje og sti udvalg
Meddelelser / orientering fra udvalg fra grøfter, stemmeværk og posthus
Eventuelt

Ad1:
Referatet blev godkendt.
Ad 2:
HJ kunne oplyse at der igen har været henvendelser til afgørelsen omkring mulige løsninger til
tagbelægning. Der er flere af foreningens medlemmer der afventer en afgørelse inden de igangsætter
tiltrængte vedligeholdelses arbejder på deres sommerhuse.
Bestyrelsen er enig om at vi p.t. ikke kan svare medlemmerne, men desværre kun kan henvise til Tønder
Kommunes afgørelse på seneste udvalgsmøde (se Tønder Kommune, teknik og miljøudvalgs,
beslutningsprotokol fra møde afholdt den 10. august 2010 punkt 3). Af referatet fremgår det at
Tønder Kommune er indstillet på at ændre lokalplanen m.h.t. tagbelægning, hvis der er 2/3 flertal blandt
Bolilmarks Grundejerforening`s medlemmer. Bestyrelsen vil udsende et spørgeskema til samtlige
medlemmer for at høre medlemmernes mening.
Yderligere henvendelser har været omkring ros til vedligeholdelse af vejene og ris til rengøringsniveauet
af posthuset. Bestyrelsen har fulgt op på kritikken af posthuset, og finder niveauet er i orden.
Ad3
BS oplyste at kontingent opkrævninger var udsendt, og at der på mødetidspunktet manglede
indbetalinger fra ca. 50 medlemmer. Indestående på bankkonti er 385 tkr.
(1. okt: Der mangler indbetaliger fra 25 )
Ad4
NC oplyste at det nu endeligt er lykkedes at få udlagt det manglende knuste asfald på den sidste
strækning af Ringvejen, samt at der i sommerens løb har været foretaget reparationsarbejder på det
allerede udlagte. Niels tager kontakt til Tønder Kommune for at aftale hvorledes fremtidigt
reparationsarbejder på Ringvejen kan udføres / afregnes.
Ad5
MP kunne oplyse at grøfter bliver slået af i efteråret 2010, dette gælder også cykelstien til Lakolk
Ad6
Intet at bemærke
Næste møde er vedtaget til den 4. december 2010 på Rømø

Bestyrelsesmøde 12. juni 2010 kl. 13.30 på Kommandørgården
•

Drøftelse af punkter på generalforsamling og generalforsamlingens afvikling.

