
Referat af bestyrelsesmøde 21.01.2002, klokken 19.00. Mødet blev holdt hos
NF 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)

Ad. 1 Referat.
Referatet fra mødet 25.10.01 var udsendt pr. e-mail, og da der ikke kom nogen
rettelser blev det udsendte betragtet som det endelige referat. Referat godkendt.

Ad. 2 Beretning
FM har 01.11.01 modtaget gravetilladelse til nr. 40 vedr. naturgas. FM har 5.11
sendt “gravetilladelsesbrevet” til nr. 40.

FM har 01.12.01 modtaget gravetilladelse til nr. 36 vedr. kabelfejl. FM har
11.12 sendt “gravetilladelsesbrevet” til nr. 36.

FM har rykket TK for gravetilladelser til nr. 60 og 64. FM modtog 1.12 grave-
tilladelsen til nr. 60, og FM sendte “gravetilladelsesbrevet” 11.12. Der er endnu
ikke modtaget nogen gravetilladelse for nr. 64. FM rykker TK igen.

FM har 30.11 modtaget regler for snerydning fra TK. Reglerne blev oplæst. KS
uddeler snerydningsbrev ved behov.

FM modtog 8.01.02 TKs vejsynsrapport. Rapport oplæst. TK havde intet at
bemærke.

FM har stadig ikke hørt fra Niels Erik Andersen, om hvornår han kan bistå ved
et vejeftersyn. FM har rykket ham to gange. FM rykker igen. Det haster hvis vi
skal kunne have et forslag klar til generalforsamlingen.

FM har deltaget i Sammenslutningens Formandsmøde 28.11. Se vedlagte
referat. FM knyttede et par kommentarer til det officielle referat, blandt andet,
at GF Nøragersminde tager kr. 200,- i ejendomsmæglergebyr. Best. besluttede,
at vi hæver vort gebyr til kr. 200,- med øjeblikkelig virkning.
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FM skrev 19.12 til best., men kun BM reagerede på brevet med besked om, at
han gerne vil deltage i kurset om foreningsret.

NF har igen kontaktet HAs best., og HA bekræfter, at de vil flytte blomsterkum-
men ved udkørslen. Hvornår er det store spørgsmål. NF afleverede gavekort for
græsslåning og fik også en bekræftelse fra gartnerne på, at blomsterkummen
flyttes. NF holder dem til ilden. NF tog antallet af græsslåninger op igen, og det
blev lovet, at græsset vil blive slået tre gange i den kommende sæson. Best. blev
enig om, at vi vil give et gavekort på kr. 250,- pr. gang, og at NF skal give
gartnerne gavekortet, når vi finder tiden inde til en slåning.

Ad. 3 Regnskab
Kopi af kontooversigter udleveret til SEK. SEK kontrollerede disse mod forrige
udskrift.

Ind- og udbetalinger gennemgået.

Rente på kr. 39.200,- modtaget for vores obligationer.

KS laver budget oplæg til næste møde.

Regnskab skal være revideret og klar til underskrift på næste møde.

Ad. 4 Status på Vejsyn
FM har 30.11 konstateret, at nr . 30 er O.K., og at nr. 2 stadig er åbentstående.

Henning Jessen har fortalt FM, at han har lovet nr. 2  at hjælpe med opretning af
chaussestensbelægningen i foråret 2002.

FM har 6.11 skrevet til nr. 42 og nr. 44. Brev oplæst. Nr. 44 har kontaktet FM
og lovet arbejdet udført a.s.a.p., der er dog intet sket til dato.

Nr. 16s overkørsel er bragt i orden i nov. måned.

FM har kontaktet Verner Hansen TK vedr. nr. 16s carport. VH siger, at TK ikke
kan gøre noget ved en sådan sag. Det må blive et civilt søgsmål mellem GF og
nr. 16. FM fik VH til at sende de originale tegninger TK har godkendt og disse
er modtaget. FM skrev 26.11 igen til TK og bad dem se på sagen igen, idet det
efter byplanvedtægten er TK der er påtaleberettiget i en sådan sag. VH besigti-
gede 
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byggeriet 6.12, og FM modtog 11.12 brev fra TK. Brev oplæst. TK vasker
hænder og henviser til bygningsreglementet for småhuse. Nr. 16 kontaktede
16.12 FM for at høre hvad best. næste udspil ville blive hvilket hun ikke fik
noget svar på, da best. først skulle diskutere sagen. FM prøver at “løfte” sagen
op til amtet som en princip sag, idet vi ikke vil oplyse hvilken matrikel sagen
drejer sig om. FM orienterer nr. 16.

Sagen vedr. nr. 38 er stadig uafklaret. FM skrev 1.11 til TK’s Jannie Hansen og
vedlagde kopier af diverse breve og vores vedtægter. FM har intet hørt fra TK.
FM ringede 17.01 og rykkede; men JH var der ikke, og ingen har ringet tilbage.
FM prøver igen.

Ad. 5 Tænke på Generalforsamling....
Dato: 23.04.02, alternativt 16.04.02.
Sted: Holdkær Agers fælleshus. FM aftaler lån af lokalet.
Dirigent: Fl. Poulsen, nr. 51. NF kontakter Fl.P. når endelig dato kendes.
Forslag: 1: Best. vil fremlægge et forslag om en hjemmeside for GF. SEK

udarbejder præsentation.
2: Best. fremlægger forslag om bevilling af op til kr. 8.000,- til
foreningens jubilæumsfest.

Ad. 6 Næste møde
Næste møde bliver 19.03.02 kl. 19:00 hos SEK.

Ad. 7 Eventuelt
BM udtrykte sin utilfredshed med HCS renovation. Sjusk og dårlig service.

Mødet slut klokken 21:55.

Ole Ankersen
Formand

UK/-          
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