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Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde 27.11.2003, 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 Vejistandsættelse 
FM skrev 27.10 til TK for at få uddybet nogle af punkterne i TKs brev af 
15.10. Hele best. har fået en kopi af brevet. 
TK svarede 10.11. Hele best. har fået en kopi af brevet. 
FM var medio november til formandsmøde i sammenslutningen, og et af 
punkterne der var et indlæg ved Niels Andersen, TK, omkring vejvedli-
gehold. Det var et godt indlæg med mange nyttige oplysninger. Bl.a. skal 
Sammenslutningen have sin pjece om vejvedligehold opdateret og god-
kendt at TK. N.A. erklærede sig villig til, at udarbejde prisoverslag på en 
vejistandsættelse, hvis en GF kom med et dokumenteret projekt. Ved en 
vejkendelse kan en GF kræve at TK deler alle omkostninger ved istand-
sættelsen in solidum mellem GFs medlemmer. TK vil, på opfordring fra 
en GF, lave tv inspektion af de kloaksystemer, hvis vedligehold hører 
under TK. NA påpegede også, at vejafvanding er GFs problem. Brønd-
dæksler kan købes på TKs rensningsanlæg, og FM har checket prisen 
hos Keld Lindquist. De koster pr. stk. kr. 1.800,- (uvist om der er inkl. el-
ler ekskl. moms). 
 
KS havde gravet i lovgivningen på området, og vi må konkludere, at der 
er mange paragraffer at tage hensyn til. 
 
SEK sendte som aftalt en kopi af TK brev af 15.10 til Birger Lund, for at 
høre, om han kunne hjælpe med en tolkning af nogle af de ”dunkle” på-
stande. Birger Lunds svar blev omdelt til best. 
 
Konklusionen på mødet blev, at best. ønsker at TK skal afsige en vej-
kendelse. For at der kan afsiges en vejkendelse skal der foreligge et ud-
arbejdet projekt med der til hørende tilbud. Berst. vil ikke sætte Birger 
Lund i gang med at udarbejde dette, idet hans tilbud ligger ca. kr.  
50.000 over det beløb best. fik generalforsamlingens bemyndigelse til at 
bruge.  
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SEK arrangerer til næste møde, at den ingeniør vi havde kontakt til in-
den generalforsamlingen i 2003 deltager på vort næste ordinære besty-
relsesmøde 15.01.04. 
 
SEK kontakter Birger Lund og sætter ham ind i vores situation. 
 
 
 
 
Ole Ankersen 
Formand 
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