
Referat fra bestyrelsesmødet den 10. august 2015 kl. 9.00 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 25.6.2015 2.

Referat godkendt.

Opgavelisten – status på emner - evt. nye emner tilføjes løbende3.

Gennemgang af budget4.

Ser fornuftigt ud i forhold til nuværende opgaver.

Opfølgning på Birkebakken 9 og Strandgårdsbakken 95.

Strandgårdsbakken 9 er ok - Birkebakken tjekkes af ON og HJ - Tjekket efter mødet - der er ikke sket noget - der rettes 

henvendelse til Kalundborg Kommune.

Opfølgning på beskærings breve6.

Nyt brev til Strandgårdsvej 8 - TZ tjekker resterende område.

Opfølgning på beskæring - Arne Petersensvej 4 mod  Mellemvænget7.

Mangler stadig - TZ tjekker og giver besked til ON.

Opfølgning på opgaver bestilt hos Bjarne - rodfræsning, beskæring  på Skelbakken, flytning af sten mv.8.

Diverse opgaver er udført.

Adgang til drænpumper - nøgler til el skabe9.

ES og ON har fået nøgler.

Parkering af biler og trailer i rabatten - Strandgårdsvej 10 og 3010.

Vi sender brev og kopi af ordensreglement til de pågældende.

Strandgårdsvej ved Havnsø Parkvej samt ved Kristianvej 11.

Har store huller ved overgangen mellem asfalt og grusvej der bør udbedres.

LE sender opgaven til Bjarne.

Ajourføring af ordensreglement12.

Tekstforslag udarbejdes til kommende generalforsamling

Tekst til hjemmesiden vedrørende sten i rabat13.

Følgende tekst lægges på hjemmesiden:
Bestyrelsen gør opmærksom på, at den enkelte grundejer selv er ansvarlig for de sten og andre genstande der er placeret i rabatten  
(som er en del af vejarealet) ud for deres parcel i henhold til LBK nr.1048 af 3.11.2011 (vejloven) kapitel 11 § 102, særlig råden 
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(som er en del af vejarealet) ud for deres parcel i henhold til LBK nr.1048 af 3.11.2011 (vejloven) kapitel 11 § 102, særlig råden 
over vejareal -
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=137745#Kap11

Offentlig høring af VVM redegørelse for Sejerøbugt Havvindmøllepark, borgermøde den 2. september 2015 kl.17.30-20.00,14.

www.ens.dk/undergrund-forsyning/vedvarende-energi/vindkraft-vindmoller/havvindmollepark

Deltagelse i landliggerudvalgets møde15.

Det undersøges om mulig deltagelse fra bestyrelsen - mødet holdes 26.9.15 i Ubby

Eventuelt16.

Bestyrelsesmiddag- dato og reservation er på plads.

Skolestien - ML kontakter ny formand i 3f

Bemaling af sten - venter til starten af september, hvor ML kontakter de 2 medlemmer der meldte sig på generalforsamlingen

til at male sten.

Pandekagehuset - skilte skal fjernes - brev/mail

Næste møde17.

Fredag den 2. oktober kl. 16.30

Mødet slut kl. 11.15

Referent Ole Nesbit
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