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5. maj 2011
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Hos Anita Ebbing
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Knud Sørensen
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Flemming Pedersen
Knud Sørensen
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René Rosenbjerg og Hans Erik Jonsson
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Dagsorden
1.

GODKENDELSE AF DAGSORDEN.

2.

GODKENDELSE AF REFERAT FRA BESTYRELSESMØDT DEN 31. MARTS 2011

3.

MEDDELELSER

4.

ØKONOMI VED KASSEREREN

5.

VEJUDVALGET

6.

VELKOMSTFOLDER

7.

PROTOKOLLEN

8.

HJEMMESIDEN

9.

HENTE BRINGE TILBUDDET

10. SOMMERARRANGEMENT
11. LOKALPLAN
12. VEDTÆGTSÆNDRINGER
13. BESTYRELSENS ROLLE OMKRING ULOVLIGHEDER
14. NÆSTE MØDE
15. EVENTUELT

AD 1

Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt. Udestående sager vil for fremtiden blive taget op
under punktet ”Opfølgning fra sidste møde”.

AD 2

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 31. marts 2011
Referatet godkendtes

Ad 3

Meddelelser

Knud oplyste, at foreningen fra Postkassemontøren havde modtaget et tilbud, der
giver 15% rabat på køb af postkasser, og at der var trykt en nyhedsbrev, der uddeles sammen med referatet fra generalforsamlingen og opkrævning til dem, der
endnu ikke har betalt kontingent.
AD 5

Vejudvalget

Der var intet nyt fra vejudvalget.
Ad 6

Velkomstfolder

Der er stadig ikke sket fremskridt med velkomstfolderen. Videreføres.
Ad 7

Protokollen

Ebbe har talt med Lokalhistorisk Arkiv om at få en oversigt over det materiale foreningen har afleveret til dem. Der er stadig ikke nyt fra Kasper om referater.
Ad 8

Hjemmesiden

Knud oplyste, at Claus havde skrevet fra New Zealand og tilbudt fortsat at være
redaktør for vores hjemmeside. Der var dog stemning for, at vi takker nej til tilbuddet og holder os til det aftalte om at forenkle vores hjemmeside. Knud svarer
Claus.
Ad 9

Hente/bringe tilbuddet

Anita orienterede om en forsøgsordning med en firdelt affaldscontainer. Kommunen har opfordret foreningen til at tilmelde sig forsøget. Der er dog en del
spørgsmål, der skal afklares, fx Hvor skal de stå? Hvem har dem? Kan enkelte i
foreningen melde fra? Erfaringer fra brugere?
Endvidere blev flytningen af aviscontaineren til Dansvej 31 drøftet. Knud var betænkelig ved, at ejerforeningen i nr. 31 ikke var forespurgt, da området efter hans
vurdering er en privatvej. Det besluttedes, at lade containeren stå på dens nuværende plads og så følge op overfor kommunen, når der sker uregelmæssigheder.
Ad 10

Sommerarrangement

Søndag, den 28. august inviterer grundejerforeningen til gratis brunch mellem
klokken 10 og 14 på den blinde ende af Dansborg Alle. Der lejes et toilet og fadølsanlæg. Ebbe er tovholder. Endvidere søges lejet en hoppeborg. Ebbe/Flemming udsender indbydelse med bindende tilmelding. Tilmelding senest
den 26. juni.
Ad 11

Lokalplan

Knud havde talt med formanden i Strandøre Grundejerforening, som i 2007 var
ved at få trukket en lokalplan ned over hovedet. De havde afvist den, fordi den tillod en højere udnyttelsesgrad og en ekstra etage på husene. Endvidere var der
indeholdt et forbud mod parkering af campingvogne og lastbiler i området.
Konklusionen blev, at vi ikke ønsker lokalplaner lige nu. Knud formulerer et brev til
kommunen og sender det til høring i bestyrelsen.
Ad 12 Vedtægtsændringer

Der var enighed om ændringerne vedrørende økonomi. De ændrede vedtægter
skal behandles på generalforsamlingen i marts 2012.
Ad 13 Bestyrelsens rolle omkring ulovligheder
Bestyrelsen griber ind i følgende tilfælde: Uklippet hæk. Manglende snerydning.
Henliggende grusbunker og affald på kørebanen. Flemming laver et udkast til en
løbeseddel, der kan afleveres til beboerne.
Ad 14 Næste møde
Afholdes hos Knud den 21. juni 2011 klokken 19.
Ad 15 Eventuelt
Anita har reserveret lokale til generalforsamlingen, der afholdes den 20. marts
2012.

