
Referat fra bestyrelsesmøde den 22 .juni 2017 kl. 10.30 hos HJ

Deltagere:

Lone Eriksen - LE 

Erik Schwartz - ES 

Henning Jensen - HJ

Kai Jensen - KJ 

Ole Nesbit - ON 

Ordstyrer og referent  til dette møde er ON1.

Godkendelse af referat fra 24.5.20172.

Godkendt og underskrevet.

Opfølgning på hegnssyn hos Vagn Petersen, Strandengen 8 3.

Kendelse modtaget fra Hegnssynet. Konklusionen er at det ligger uden for deres kompetenceområde når

det ikke er beplantning i skel det drejer sig om.

Sagen er afsluttet.

Opfølgning på gennemgang af området vedrørende beskæring og græsslåning4.

Området er gennemgået og der skrives i fornødent omfang.

Henvendelse fra Lene Jensen, Pilebakken 145.

Vi har skrevet til formanden for 3F Egemarke vedrørende beskæring langs "skolestien" - han tager det op på 

deres kommende generalforsamling.

Henvendelse fra Flemming Robach Bilag a. herunder dige, færdsel og vand6.

Iht. Lokalplanen kan kommunen dispensere til fjernelse af diget. Lokalplanen omhandler i øvrigt kun et

dige mod syd der skal bevares. (Kopi af tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder vedlagt)

Opfølgning på fjernelse af chikaner og skilte på Kristianvej7.

Chikaner og skilte er fjernet og dermed afsluttet.

Opfølgning på beskæring på vendeplads ved Skelbakken 108.

Beskæring udført - sagen er afsluttet

Træerne langs indkørsel - Skelbakken 12 ejerforhold9.

Træerne tilhører Skelbakken nr. 10 som er gjort opmærksom på forholdet omkring manglende beskæring.

Strandengen nr. 3110.

Har henvendt sig vedrørende træ på friarealet tæt på skellet. Ved lejlighed, når der er arbejde 

I området, bliver træet beskåret.

Forslag til vedtægtsændringer 2018 11.

Punkter tilføjet opgavelisten

Flis bunke på fællesarealet12.

Udover den mængde flis der skal bruges ved broerne til næste år, så overvejer vi hvad den resterende del 
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Udover den mængde flis der skal bruges ved broerne til næste år, så overvejer vi hvad den resterende del 

kan anvendes til.

Oversigt over faste opgaver - spuling af dræn, bundsugning af sandfang  osv.13.

Opgaverne samles på en oversigt

Henvendelse til KK vedr. Kristianvej -  Grf. Tjørnemark - kommunen ser på sagen i uge 25 iflg. mail14.

Vi har endnu ikke hørt fra Kalundborg Kommune

Sandfang tegning hjemmeside15.

Tegning med markeringer lægges på hjemmesiden

Beplantning mod vej Skelbakken - 14, 15 og 1616.

Tilbud på beskæring /fjernelse indhentes

Toldvej 6 (har fældet kæmpe træ og affaldet ligger på vores grønne område og i vandløbet på Strandengen )17.

Vi har været i kontakt med ejeren pr. telefon. Han har lovet at fjerne affaldet, men det er ikke 

sket endnu. Vi skriver til ejeren og beder ham  om at få affaldet fjernet. Sker det ikke inden 

for en kort frist får vi det gjort for hans regning.

Vedrørende vandløbet er Kalundborg Kommune kontaktet.

Opfølgning på opgaveliste18.

En enkelt opgave vedrørende vejmateriale er tilføjet

Opfølgning på budget  19.

Følger planen

Opfølgning Hjemmeside og blog20.

Intet at bemærke

Bestyrelsesarrangement21.

Tilføjet opgavelisten

Eventuelt 22.

I.a.b.

Næste planlagte møde afholdes  3.8.2017 hos KJ kl. 10.3023.

Mødet slut kl. 13:01 24.
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