Referat af bestyrelsesmøde nr. 31
Dato: 16.02.2013
Sted: Roarsgård nr. 21, 4560 Vig (Bjarne Dalgård)
Tilstedeværende:
Erling Larsen, formand
Bjarne Dalgård, næstformand
Torben Nielsen, medlem
Fraværende:
Kaj og Niels.
Referat:
Torben
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
2. Nyt fra formanden
3. Nyt fra kassereren.
4. Aktuelle sager
5. Eventuelt
6. Næste bestyrelsesmøde
ad.1: Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Referatet fra 22.09.2012 blev godkendt
ad 2: Nyt fra formanden:
Kloakering i området er udsat til 2014 og Erling har lovet at underrette Odsherred Kommune
angående den kommende kloakering. I forbindelse med at vi har fået ny formand, skal vi efter
generalforsamlingens afslutning sende et referat med den nye bestyrelse. Grundejerforeningen skal
endvidere underrette banken om de nye bestyrelsesmedlemmer, der er tegningsberettige for
foreningens konto. Erling oplyste endvidere, at bestyrelsen har modtaget en henvendelse fra Martins
ejendomsmægler om diverse angående Martins salg af sommerhus. Erling har talt med ejeren i nr.
14 angående fjernelse af campingvognen. Foreløbig har han fået lov til at bruge den midlertidigt til
genhusning til byggearbejdere i forbindelse med opførelse af ny carport/udhus bygning af en
carport
ad. 3: Nyt fra Kassereren:
Bjarne oplyste, at foreningens formue pt. udgør ca. 16.400 i banken. Banken er begyndt med at tage
gebyr - evt. overvejelse på skift af bank, dog bliver det jo i i fremtiden meget almindeligt med gebyr
i alle bankerne. Restancen fra parcel nr. 14 er inddrevet ved inkasso med hjælp fra "vor egen
advokat i grundejerforeningen uden gebyr" -tak-tak, dog skulle foreningen betale et gebyr på 1700
til skifteretten. Parcel nr. 9 er i en mindre restance på kr. 500, men ejeren mener, at betaling har
fundet sted?

ad. 4: Aktuelle sager:
Ingen.

ad. 5: Eventuelt:
Næste arbejdsdag i foreningen er lørdag den 13. april 2013 kl. 10.00.
ad. 6: Næste bestyrelsesmøde:
Afholdes i forbindelse med generalforsamlingen, som blev fastsat til
den 27. april 13,30. Erling bestiller plads i Vig Forsamlingshus.
På bestyrelsens vegne
Torben Nielsen

