
   

Referat af bestyrelsesmøde i ”Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde” 

lørdag d. 14.03.2009 kl. 10.00. Mødet blev afholdt ved Søren Sarup på Bekkasinvej 18. 

 

Til bestyrelsesmødet alle fire bestyrelsesmedlemmer fremmødt, Doris havde meldt afbud. 

 

Dagsorden for bestyrelsesmødet blev afviklet som følger:  

 
1. 1. Opfølgning på punkter fra bestyrelsesmødet d. 17/01 2009 
 
  1.1 Bestyrelsesansvarsforsikring 
  1.2 Status vedr. trådløs internet 
  1.3 Pentanque klubben 
  1.4 Bænke og buske 
 
 2. Budget 2009 
 
 3. Budget 2010 
 
 4. Generalforsamlingen 2009 
 
 5. Evt. 
 
 

Pkt. 1.) Opfølgning på Punkter fra bestyrelsesmødet d. 17/01 2009.  

1.1 Bestyrelsesformanden har kontaktet NASSAU, som har lovet at fremsende et 

tilbud på en Bestyrelsesansvarsforsikring. Vi afventer. 

 

1.2 Hvis grundejere ønsker at koble sig på trådløs internet, skal de bruge hotspot 

ved Vesterhavshytten. 

 

1.3 Jimmy afklarer støtte til vedligehold af banen, med Doris.  

 

1.4 Bestyrelsen vil inden for nærmeste fremtid besigtige oversigtsforhold vedr. 

bevoksning langs veje og krydser, for efterfølgende at iværksætte beskæring. 

  

 

Pkt. 2.) Budgettet blev gennemgået.  

 

Pkt. 3) Enkeltposter i budgettet blev gennmgået, og Jimmy afklarer posten ”Uforudsete 

udgifter” med Doris. 
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Pkt. 4) Bestyrelsen vil til Generalforsamlingen anbefale at Hedevejs beboere optages i 

grundejerforeningen. 

Doris afklarer manglende sponsorater. 

Bestyrelsen kontakter suppleanter for at afklare om de modtager genvalg. 

Bestyrelsen mødes kl. 12.30 

Konstituering af bestyrelsen sker i forlængelse af generalforsamlingen. 

 

Pkt. 5) Referater af bestyrelsens aktiviteter kan modtages pr. mail, læses i infoboks ved Spar 

købmand, eller på hjemmesiden www.agger-ans.dk under menuen Referater. 

 

Bestyrelsens mødeplan lyder som følgende:  

20/06 2009 Bestyrelsesmøde kl. 10.00 

19/09 2009 Bestyrelsesmøde kl. 10.00 

09/01 2010 Bestyrelsesmøde kl. 10.00 

 

Observeres der ræs med 4x4 biler i området, så modtager bestyrelsen nummerplade 

oplysninger og eventuelle billeder, for derefter at kontakte politiet. 

 

Bestyrelsen retter henvendelse til kommunen for at ansøge om tilladelse til at anlægge tre 

fartbump på Fuglesøvej. Søren optegner skitse, og Jimmy fremsender ansøgning til 

kommunen. 

 

Hjemmesideadressen anføres på adresselisten. 

 

Mødet sluttede i god orden. 

 

 

Referent Søren Sarup. 
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http://www.agger-ans.dk/

