Grøndal Grundejerforening af 1981, Fanø
DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE 09/01/2019 kl. 11.00
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Referent: Steen Jakobsen
1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde den 19/10-2018
Referat godkendt.
2. Orientering fra formanden
Formanden har modtaget svar fra Paraplyorganisationen som viderebringes til Jes
Jensen omkring administrationsgebyret til kommunen vedr. vejkasser.
2.1

Nålevej og slid på tilkørselsveje
Der er ikke kommet svar fra Fanø kommune om hvor vidt Nålevej beboerne
kan opkræves vejkassebeteling for slid af tilkørselsvejene. HHJ rykker
kommunen for svar.

2.2

Vej-vedligehold på andre veje – skal vi følge Nålevej beslutningen?
Bestyrelsen mener stadig der bør være en fælles vejkasse for hele
Grøndalområdet som også bør indbefatte Nålevej og Vesterengen.
Bestyrelsen er af den opfattelse at det slid der er på vejene forårsages af
færdsel fra alle beboerne i hele området.

2.3

evt. Intet til referat.

3. ”Klubbens” økonomi
3.1
Årsregnskab for 2018
Regnskab for 2018 godkendt af bestyrelsen
3.2

Beholdninger i foreningens konti
Ballance forevist og godkendt af bestyrelsen

3.3

Kontingentopkrævning udsendes nu
Sekretæren sender opkrævning ud til medlemmerne.

3.4

evt.
Der er stillet forslag til et arrangement for Grundejerforeningens
medlemmer i forlængelse af generalforsamlingen 2019.

4. Veje og grøfter
4.1
Nyt fra Karen – herunder budgetforslag m.h.t. vejkasser 2019
Der er ikke udarbejdet budget for vejkasserne pga. den usikre situation pt.
4.2

Status vedr. Nytoften og ”De 12”
Lige nu ligger sagen hos Vandmyndigheden i Esbjerg. Det forventes at det
”De 12” projektet kommer i høring i løbet af januar 2019.

4.3

Valg af Brinch
Brinch har besigtiget området og udført enkelte reparationer. Samarbejdet
fungerer og ser lovende ud.

4.4

Pæle til vejmarkering – status
De indkøbte vejmarkerings pæle er endnu ikke opsat og vil ikke blive opsat
før end ”De 12” projektet er færdigt.

4.5

evt. Intet til referat.

5. Kommunikation
5.1
Nyt fra Sekretæren
Hjemmesiden fungerer og besøges hyppigt.
5.2

Opdatering af medlemslisten v/sekretæren udmeldte og indmeldte
medlemmer
Sekretæren tager kontakt til evt. nye medlemmer og informerer disse om
grundejerforeningen og dennes funktionsområder og arbejde.

5.3

Referat fra møde(r) med offentlige instanser
I den forgangne periode har der ikke været møder.

5.4

evt.
Sekretæren kontakter Grundejerforeningernes formand på Fanø for
opdatering fra de øvrige grundejerforeninger.

6. Opsyn
6.1

Status
Der har på nuværende tidspunkt ikke været nævneværdigt at berette ved
vintereftersynet. De småproblemer der er forekommet med ulåste døre og
tændt lys er blevet løst løbende.
Opsynet ønsker dog en forhøjelse af forhøjelse af prisen for deres ydelse.
Bestyrelsen har vedtaget kr. 1750,* pr gang i stedet for kr. 1500,- som har
været taksten i en årrække.

7. Generalforsamling 2019
7.1
Dato/Sted/Frokost
Skærtorsdag d 18-4-2019 kl. 10:00 på Fanø Krogård
7.2
7.3
7.4

7.5

Kontingentets størrelse?
Ændret til kr 200,- Hvilket er en beslutning fra sidste års
Generalforsamlings.
Forslag fra bestyrelsen
Bidrag til Sct.Hansbål nedlægges.
Hvem er på valg
Karen Sinning, genopstiller for en periode på 1 år. Steen Jakobsen
genopstiller. HHJ tager kontakt til Suppleant.?
Der anmodes om yderligere, mindst 1 emne til bestyrelsen + emner til
suppleant og revisorer.
Dirigent / Tom Nielsen?

8. Bordet rundt ?
Japansk Pile urt er pr. 1 januar 2019 omfattet af ny lov og skal bekæmpes
på samme måde som bjørneklo.
9. Næste møde ? kl ? hos ?
D 9 marts 2019 kl. 11:00 Grøndalvej 21 Fanø

