
Referat fra bestyrelsesmødet den 2. oktober 2015 kl. 16.30 Engsvinget 6

Deltagere:

Marianne Lund - ML

Lone Eriksen - LE

Erik Schwartz - ES 

Henning Jensen - HJ

Ole Nesbit - ON 

Tine Zangenberg - TZ 

Ordstyrer og referent  til dette møde er ON1.

Godkendelse af referat fra 10.8.2015 2.

Referat godkendt.

Gennemgang af budget3.

Ok  - følger planen. Udeståender fra medlemmer er blevet betalt.

Opfølgning på Birkebakken 94.

Sagen givet videre til Kalundborg Kommune

Kommunen har kontaktet grundejer.

Opfølgning på Pilebakken/Egevej oversigtsforhold5.

Kommunen er kontaktet - foreløbig er der blevet beskåret noget i beplantningen. Kommunen vil efterfølgende besigtige 

forholdene.

Opfølgning på beskærings breve - rykkere6.

OK

Tjørnemarken 35 - beskæring mod sti7.

OK

Ejerskifte Egemarken 23 - mangler oplysninger8.

Ejendommen er solgt men vi har endnu ikke modtaget meddelelse om ejerskifte.

Opfølgning på beskæring - Arne Petersensvej 4 og 2 mod  Mellemvænget9.

APV4 er ok og APV2 udfører beskæring i uge 42.

Parkering i rabatten  - breve sendt til Strandgårdsvej 10 og 3010.

En grundejer (nr. 30) har efterkommet henstillingen om parkering på egen grund.

Opfølgning på bestilte arbejder hos Bjarne11.

Ingen udeståender.

Skriv vedrørende beskæring sendes ud sammen med indkaldelse til generalforsamling12.

Tekst udarbejdes til næste møde.

Affald der er henkastet på fællesarealerne -Opg. 2015-19 på opgavelisten13.

Behandles under pkt. 17

Vedligeholdelse af reflekser på brøndringe/chikaner på Kristianvej (hvem sætter nye på)14.

Bjarne bestilles til at udføre opgaven.

Ajourføring af ordensreglement - udkast til rettede tekster -Opg. 2015-20 på opgavelisten15.

Behandles under pkt. 17

  

Opfølgning på Offentlig høring af VVM redegørelse for Sejerøbugt Havvindmøllepark16.

Medlemmer må selv tage stilling til denne sag.

Opgavelisten – status på emner - evt. nye emner tilføjes løbende17.
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Opgavelisten – status på emner - evt. nye emner tilføjes løbende17.
Forslag til ajourføring af tekster i ordensreglementet behandlet - Til næste  møde sammenfattes teksterne til forslag der kan stilles på 

kommende generalforsamling.

Fastsættelse af dato for generalforsamling 201618.

Foreløbig dato fastsat.

Eventuelt -19.

HJ foreslog at der sættes nogle planter på fællesarealet, hvor stenene er blevet lagt. Emnet tages med på næste møde.

Næste møde20.

4.12.2015 kl. 16.30

Mødet slut kl.: 18:02 

Referent Ole Nesbit
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