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Referat af ekstra bestyrelsesmøde 09.09.2003, klokken 19:00. Mødet 
blev holdt hos KS og følgende var tilstede: 
 
  Formand Ole Ankersen   (FM) 
  Næstformand Johnny Fjellander (NF) 
  Kasserer Steen Kondrup   (KS) 
  Best. medlem Lars Froberg  (BM) 
  Sekretær Ulrik Klixbüll   (SEK) 
 
 
Mødes emne var vejvedligeholdelse, og hvordan best. skulle forholde sig 
til de oplysninger den har modtaget fra Birger Lund efter mødet 18.08. 
 
SEK modtog 26.08 vedlagte brev fra BL. (bl250803.pdf) 
 
Best. blev enige om, at vi ønsker at fortsætte med at gøre brug af BL’s 
ydelser. 
 
SEK skriver til BL og beder ham gå i gang med følgende: 
 

Projektering og udbud 
 
i henhold til brev fra BL 04.08.03. 
 
SEK skal i brevet til BL bed ham kontakte best. og forelægge denne det 
udarbejdede materiale inden BL sender det i udbud hos de mulige leve-
randører. 
 
SEK skal undersøge hvem der har ansvaret for at følgende bliver gjort: 
 

• Kontakt til TK vedr. evt. vedligehold af diverse ledninger i vejene? 
• Deling af omk. med HA vedr. deres udkørsel på vores vej? 
• Kontakt til TK vedr. vejkendelse om HA’s evt. deltagelse i omk.? 
• Kontakt til en eller flere banker vedr. lån for de grundejere som har 

brug for dette. 
• Kontakt til TK for at høre om de ønsker at få lagt ny belægning på 

stamvejen. Det kan måske gøre det lidt billigere for os? 
• Kontakter TK for at få bekræftet, at TK leverer kørebanedæksler 

uden beregning. 
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• Får klarlagt med TK hvem der er ansvarlig for vejafvandingen og 
dermed har ansvaret for at vedligeholde vejafvandingsledningerne. 

• Evt. får undersøgt om vejafvandingsledningerne skal undersøges 
for skader inden vi går i gang. 

 
FM kontakter TK for at høre dem omkring evt. sikkerhedsstillelse for lån, 
samt nogle pengeinstitutter for at få tilbud på lån. 
 
 
 
Ole Ankersen 
Formand 
 
 
UK/-           


