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25. april.2018

Indkaldelse og referat af bestyrelsesmøde lørdag den 21. april 2018 kl.
14.00
Mødet afholdes hos mig på Elverhøjen 12.
1. Velkomst.
Ved Uffe; Tilstede Jytte, Momme, referent Hans
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referat fra sidste møde godkendt.
3. Meddelelser:
Der blev udlagt 40 m3 stabilgrus på stikvejene og derefter stampet.
Det er ca. 75 tons i alt, så Hans og jeg kunne sove godt natten derpå.
Alle har udtrykt tilfredshed med arbejdet.

4. Generalforsamling den 26.5.2018.
a. Der er p.t. ikke indkommet forslag fra medlemmer.
b. Under budget – punktet Vejlaug.
Skal vi fastholde kontingentforhøjelsen på kr. 6.500 i 2018?
Kim Lauridsen har efterfølgende bekræftet,
at entreprenør Finn Pedersens tilbud holder.
Hvis det holder stik, skal vi ikke betale ekstra i år.
Vi fastholder for en sikkerheds skyld den ekstraordinære kontingent forhøjelse
i budgettet.
c. Under punktet: Klintevejen – trafikhæmmende / hastighedsbegrænsende
foranstaltninger:
Det har ikke været muligt at træffe den ansvarlige på området i Kalundborg
kommune, Anne Marie Pedersen. Hun har ansvar for de private fællesveje, som
dette emne hører under.
Jeg mener ikke at det skal indgå som et egentligt forslag,
men være et punkt under vedligeholdelse af fællesarealer med mere i beretningen.
Skitseforslag vil blive forelagt på mødet.
Skitseforslag blev drøftet, og Uffe udarbejder overslag og skitse på arbejdet,
og det fremlægges på generalforsamlingen.
5.

Data/Privatliv.
Ib Geert vil give en redegørelse overfor bestyrelsen
Ib`s redegørelse, og konklusion blev taget til efterretning, og dette medfører at
vi ikke behøver at gøre mere, end vi har gjort.
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6. Eventuelt.
Der skal udarbejdes en plan for vores dræn, det blev vedtaget at vi får
fotograferet drænet fra Alfedalen, og til Troldhøjen, så vi kan give en status på
vores hoveddræn på generalforsamlingen, samt planer for nye dræn projekter.
7. Næste møde – evt. maj 2018?
PBV
Uffe
Ref. Hans Ebdrup
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