Referat af bestyrelsesmøde 20. september 2007 hos Erik
Start kl. 18.30. Slut kl. 21.30
Deltagere:
Jørgen Rasmussen
Kurt Holtermann
Tommy Rosenlind
Michael Overlade
Tom Nymand Pedersen
Erik Matthiesen
Francisco Ortega Vestersten

Afbud var meddelt af:

Dagsorden jf. forretningsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Formanden orienterer om nyt
3. Kassereren giver en status på regnskabet
4. Øvrige deltagere orienterer
5. Eventuelt
6. Fastlæggelse af næste møde
Referat:
Pkt. 1 Referater fra bestyrelsesmøderne 21. juni 2007 blev godkendt af bestyrelsen.
Pkt. 2 Formanden havde henvist en tilflytter til at kontakte kommunen / lokalplanen
med hensyn til en specifik henvendelse vedr. hegn mv.
Gældende lokalplan foreskriver at der skal være hegn/hæk mod skæl for området.
Pkt. 3 Alle har indbetalt kontingent. Der er investeret for 100.000 DKK i Danske Invest
Korte Danske investeringsbeviser.
Pkt. 4 Der var intet ny om vejene, og der er fortsat for høj udgift/risiko i forhold til de
relativt begrænset ulemper som de trods alt relativt få huller i vejene giver.
Der var dog enighed om at vi retter en anmodning til kommunen med henblik på
at undersøge muligheden for at undgå saltning i den kommende vinter – med
mulighed for fortrydelsesret – for at skåne den resterende asfalt lidt. Action :
Tommy/Kurt.
Med hensyn til antenneundersøgelserne, så har kontakten til de øvrige foreninger
givet en meget svag interesse, da de andre allerede har fællesanlæg og ikke mener
at kunne samle tilslutning til. De tilbud der er fremkommet til udvalget har bl.a.
haft mangler med hensyn til såkaldt ”skillefilter” dvs. muligheden for at se
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forskellige kanaler på flere fjernsyn.
Samtidig så er der relativt kort tid til digitaliseringen i efteråret 2009, og der var
ingen tvivl om at dette vil åbne en del nye muligheder på markedet, som nok bør
afventes, med mindre et supertilbud indløber.
Pkt. 5 Ingen indlæg.
Pkt. 6 Aftalt til den 7. februar 2008 kl. 18.30 hos Kurt.
9. oktober 2007 /Tommy Rosenlind
Sign. Bestyrelsen:
Den

/

- 2007
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