Grøndal Grundejerforening af 1981, Fanø
DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE 09/03/2019 kl. 11.00 - ( Grøndalvej 21 Fanø)
1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde den 9/1-2019
2. Orientering fra formanden
2.1
Nålevejs problematikken
2.2
Svar fra paraplyorganisationen til Nålevej
2.2
evt.
3. Klubbens økonomi
3.1
Beholdninger i foreningens konti
3.2
Kontingentopkrævning m.m.
3.3
evt
4. Veje og grøfter
4.1
Status vedr. Nytoften og ”De 12”
4.2
Pæle til vejmarkering – status
4.4
evt.
5. Kommunikation
5.1
Nyt fra Steen
5.2
Referat fra møde(r) med offentlige instanser (Orientering / Spildevandsplan
2020-2030)
5.3
evt.
6. Opsyn
6.1

Status

7. Generalforsamling 2019
7.1
Dato/Sted/Frokost
7.2
Kontingentets størrelse?
7.3
Forslag fra bestyrelsen
7.4
Hvem er på valg
7.5
Dirigent / Tom Nielsen ?
7.6
Referent / Helga Christensen
8. Bordet rundt
9. Næste møde ? kl ? hos ?

1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde den 9/1-2019
Referatet godkendt.
2. Orientering fra formanden
2.1
Nålevejs problematikken
Vej kasse spørgsmålet ligger stadig hos Fanø Kommune. Bestyrelsen
afventer svar. Nålevej er udmeldt af vejkasserne, men beslutning om bidrag
fra Nålevej til de andre vejkasser er stadig uafklaret.
2.2

Svar fra paraplyorganisationen til Nålevej.
Bestyrelsen accepterer fuldtud det svar der er kommet fra
Paraplyorganisationen til Nålevej mht. Bidrag for adm. af Nålevejs vejkasse.

2.3

evt.
Spildevandsplanen for 2020 2030. Der er link her på siden fra Kommunens
fællesmøde d 11-2-2019.
Supermiljøstationen er opstillet ved Tempo Superspar. Der er indsendt
ansøgning omkring støjvold eller beplantning ud mod sommerhusene over for
stationen. For forskønnelse af området. Grundejerforeningen bakker op om
dette.

3. Klubbens økonomi
3.1
Beholdninger i foreningens konti
Kasseren gennemgik foreningens konti. Og de er sendt til godkendelse hos
Revisorerne.
3.2

Kontingentopkrævning m.m.
Der er stadig få der ikke har indbetalt kontingent. Sekretæren sender SMS til
de berørte.

3.3

evt. Ikke noget til referat.

4. Veje og grøfter
4.1
Status vedr. Nytoften og ”De 12”
Projekt planen for afvanding af Nytoft området er sendt i høring d 7 marts.
På Fanø og Esbjergs hjemmesider. Grundejerforeningen støtter fuldtud
dette det nye projekt.
4.2

Pæle til vejmarkering – status
Der er ikke noget nyt omkring markeringspælene. Sekretæren tager kontakt
til ØNaf.

4.4

evt.
”Bæverfælden” ud for Grøndalvej 19-21 fungerer og der er fint flow i
bækken.

5. Kommunikation
5.1
Nyt fra Steen
Sekretæren fremsender statistik fra hjemmesiden til brug ved
generalforsamlingen
5.2

Referat fra møde(r) med offentlige instanser (Orientering / Spildevandsplan
2020-2030)
Se under punkt 2.3

5.3

evt.
Sekretæren deltager i mødet med grundejerforeningerne og Fanø Kommune
d. 11 april. Formanden indsender forslag vedr. vejkasser til behandling på
mødet.

6. Opsyn
6.1

Status
Der har ikke været nævneværdige problemer ved vintereftersynene. Enkelte
ulåste døre og tændt lys. De pågældende er blevet kontaktet, af
bestyrelsen, efter hvert eftersyn.
Marts eftersynet, hvor vidt det er nødvendigt, tages op på
generalforsamlingen.

7. Generalforsamling 2019
7.1
Dato/Sted/Frokost

7.2

Generalforsamling på Fanø Krogård Skærtorsdag d. 18-4-2019 kl 10:00.
Der vil være mulighed for at købe let frokost til Kr. 50,- pr medlem og i alt
kr. 100,- pr par / husstand.
Kontingentets størrelse?
Det er bestyrelsens forslag, at kontingentet størrelse fortsætter uændret
med kr. 200,- for 2020.

7.3

Forslag fra bestyrelsen
Bestyrelsen foreslår at tilskuddet til Sct. Hans bål droppes.
At opsyn for marts ikke udføres, da sommerhusejerne i større udstrækning
selv besøger Fanø fra marts måned.

At grundejerne går aktivt ind i bekæmpelsen af Japansk pileurt.
7.4

Hvem er på valg
Karen Sinning er på valg opstiller for 1 år
Steen Jakobsen er på valg
Det er bestyrelsens ønske, at der som minimum er 1 til 2 personer, der
opstiller til bestyrelsen.
Bestyrelsen opfordrer også til, at der opstiller personer til suppleant poster
og til revisor og revisorsuppleanter

7.5

Dirigent / Tom Nielsen

7.6

Referent / Helga Christensen

8. Bordet rundt
9. Næste møde ? kl ? hos ?
Næste møde hos Hans Henning Jensen onsdag d 17-4-2019 kl. 17.30

