
   

Referat af bestyrelsesmøde i ”Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde” 

fredag d. 02.05.2008 kl. 10.00 

 

Til bestyrelsesmødet var alle bestyrelsesmedlemmer fremmødt. 

 

Dagsorden for bestyrelsesmødet lød som følgende:  

 
1. Godkendelse af dagsorden. 
 
2. Bestyrelsens konstituering 

 
3. Opfølgning på generalforsamlingen 

- Status vedr. vejlukninger 
- Websiden 
- PBS 
- Genetablering af stier i området 
- Budget 08/09 

 
4. Forslag til vedtægtsændring 

 
5. Henvendelse fra beboere på Hedevej 

 
6. Bestyrelsesmødeplan 2008 

 
7. Eventuelt 

 

Pkt. 1.) Dagsorden godkendes 

 

Pkt. 2.) Bestyrelsens konstituering.  

Bestyrelsens medlemmer bliver tituleret som følgende: 

Formand:    Jimmy Fisker 

Næstformand og sekretær:  Søren Sarup 

Kasserer:    Doris Mattrup Skovsbøll (og Søren Sarup) 

Praktiske formænd:   Harry Brogaard og Henning H. Bach 

 

Suppleanter til bestyrelsen består i fremtiden af følgende personer: 

 

1. Suppleant:   Lissi Bundgaard 

2. Suppleant:  Michael Bank 

 

Pkt. 3) Opfølgning på generalforsamlingen. 
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- Status vedr. vejlukninger. Bestyrelsen har taget tilkendegivelserne til efterretning, og 

har besluttet at afslutte arbejdet med at få lukket Blishønevej. Bestyrelsen arbejder dog 

videre med at finde på fartdæmpende foranstaltninger. 

- Vedligeholdelse af veje. Harry Brogaard kontakter en professionel ekstern rådgiver, for 

at finde frem til den mest optimale måde at vedligeholde vejene på.  

- Websiden. Søren. Hjemmesiden opdateres omkring d. 9 maj.  

- PBS, indbetaling bliver en realitet ved næste indbetaling. 

- Genetablering af stier i området. Bestyrelsen kontakter kommunen for at igangsætte 

arbejdet med at genetablere stisystemet i området. Jimmy kontakter Gerd Dam. 

- Budget 2008/2009. Revideret budget udsendes. 

- Kattefænger. Harry Brogaard kontakter kommunen for at høre efter om det er muligt at 

få en kattefænger på besøg i området. 

 

Pkt. 4) Forslag til vedtægtsændring. 

Bestyrelsen har modtaget forslag til ændring af vedtægterne fra den interne revisor. Forslaget 

indebærer ændring af § 6 og 8. (vedr. fremlæggelse af budget) 

 

Bestyrelsen mener ikke at der er behov for vedtægtsændring.  

På den kommende generalforsamling fremlægges forslag til budget for 2010, opstillet ved 

siden af regnskabet for 2009. 

 

Pkt. 5) Henvendelse fra beboere på Hedevej. 

Der er indkommet en henvendelse fra alle beboere på Hedevej, med et ønske om at blive 

medlemmer i grundejerforeningen. 

Bestyrelsen afviser ikke henvendelsen, men finder det nødvendigt at undersøge om Hedevejs 

beboere kan lægges under foreningen i h. t. vedtægterne. 

 

Pkt. 6) Bestyrelsesmødeplan 2008 

28.06.08 Behandling af veje med støvbinder 

09.08.08 Bestyrelsesmøde 

18,10.08 Bestyrelsesmøde 

 

Pkt. 7) Eventuelt. 

 

Referent Søren Sarup. 
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