Referat af bestyrelsesmøde 28. maj 2019 hos Søren
Start kl. 18:30 - Slut kl. 22:00
Deltagere:

Afbud var meddelt af:

Erik Matthiesen
Søren Hindkjær
Tommy Rosenlind
Tom Nymand Pedersen
Kurt Holtermann
Michael Overlade (suppl.)

Allan H. Andersen (suppl.)

Dagsorden jf. forretningsorden:
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Konstituering af bestyrelsen efter generalforsamling
Godkendelse af referat fra sidste møde
Formanden orienterer om nyt
Kassereren giver en status på regnskabet
Øvrige deltagere orienterer
Eventuelt
Fastlæggelse af næste møde

Referat:
Pkt. 0 Konstituering af bestyrelsen efter generalforsamling
Ikke relevant
Pkt. 1 Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat fra seneste bestyrelsesmøde samt generalforsamlingen blev godkendt
uden bemærkninger
Pkt. 2 Formanden orienterer om nyt
Hjertestarter bestilles og hænges op hos Jimmy (Hovmarken ) - Tommy tager fat i
Jimmy og aftaler nærmere med hensyn til det praktiske med bestilling, montering,
serviceaftale og dækning af el-udgifterne - via kontrakt mellem grundejeren og
grundejerforeningen. Vi må nok forvente et etableringsprisniveau omkring tkr 20.
Vi skal have en kvalitetsløsning fx som den i Sognets Hus.
Med hensyn til vores veje, så venter vi til efteråret med at bestille flere tilbud.
Henvendelse til kommunen har langt om længe resulteret i at der holdes møde
med driftsbyen med hensyn til hovedvejen på Hovmarken (der er kommunens
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ansvar) – Erik deltager. Vi skal lige se hvad planer kommunen har fx. med hensyn
til fortove og evt. fliser i stedet for bare asfalt. Herefter kan vi beslutte hvad vores
endelige behov er så vi kan få endelige tilbud i hus fra flere udbydere.
Vi skal være opmærksom på om der ligger planer om dobbeltkloakering fra
kommunens side, så vi ikke risikerer at evt. nye veje skal graves op og lappes igen.
Vi tager også dette op på mødet med kommunen.
Der var rejst spørgsmål om der skulle være forskel på den enkelte grundejers
andel afhængigt om man bor på Hovmarken eller Bavneåsen. Der var ingen tvivl i
bestyrelsen om at dette projekt laves solidarisk i regi af grundejerforeningen med
lige vilkår for alle i foreningen. Det kan ikke komme på tale - med den nuværende
bestyrelse - at der differentieres afhængigt om hvor man bor, hvor mange meter
fortov man har uden foran sit hus eller andre særforhold.
Med hensyn til finansiering, har vi indhentet muligheder hos hhv. vores bank og
hos kommunen. Vi kommer ind på disse tilbud senere når der kommer noget
konkret på bordet. Den umiddelbare holdning er dog at kommunens tilbud, hvor
opkrævning sker individuelt hos den enkelte grundejer, er det mest fordelagtige,
både hvad angår pris, omkostninger og administration.
Bestyrelsen arbejdere videre med sagen.
Vi bestiller en fejning i august/september - når det passer i planen hos
kommunen. Vi laver lige en hurtig husstandsomdeling til alle når vi kender dato.
Pkt. 3 Kassereren giver en status på regnskabet
Status afgivet.
Pkt. 4 Øvrige deltagere orienterer
Der er nogle der ikke rigtigt kan finde ud af vores ordensregler med brug af
motoriseret værktøj. Det er tilladt høfligt at gøre opmærksom på dette hvis der
bemærkes noget.
Pkt. 5 Eventuelt
Bemærk at vi har modtaget opkrævning via Nets for kontingent for 2019.
Pkt. 6 Fastlæggelse af næste møde
Næste møde tirsdag den 10. september 2019 kl. 18.30 hos Michael.

3. juni 2019 /Tommy Rosenlind
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