Referat fra ordinært bestyrelsesmøde den 21. september
Afbud fra Gert.
Dagsorden:
1. Opfølgning fra sidst
- Konkurs
- Klipning langs stamvejen
- LE 34
- Hjertestarter
- Bestyrelsesansvarsforsikring
Referat:
Orkide husene er gået konkurs. Knud følger op på kontingent.
Klipning langs stamvejen bliver udført så snart vejret tillader det.
LE 34 har sat tinglysningen i værk.
Grundejerforeningen har betalt en andel sammen med de andre grundejerforeninger i området til
at få en hjertestarter sat op. Hjertestarteren hænger ved købmanden. Der er brug for hjerteløbere i
området. Kim laver et opslag på hjemmesiden om, at grundejere kan melde sig som hjerteløbere.
Der er blevet tegnet en ny bestyrelsesansvarsforsikring for bestyrelsens medlemmer ved Danske
Forsikring, nu bestyrelsen ikke længere er medlem af Sommerhusejernes Landsforening. Den koster
956 kroner om året.
2. Evaluering af klipningen af de grønne arealer og drøftelse af klipning i 2019
Bestyrelsen evaluerer klipningen i 2018 og tager en indledende drøftelse af klipning i 2019
Referat:
Punktet udskydes til næste møde.

3. Overfladevand i Havørnen
Bestyrelsen tager en indledende drøftelse af problemet med overfladevand i Havørnen
Referat:
Punktet tages op igen næste gang. Bestyrelsen er enig om, at alle vinkler skal belyses i forhold til
problemstillingen i løbe af vinteren. Leif arbejder videre med entreprenøren, Knud undersøger,
hvilken rådgivning bestyrelsen har brug for og Susanne inviterer nabolandmanden til at deltage i
næste møde for at høre det historiske forløb på området.
4. Digelaget
Susanne giver en status på sidste nyt i forbindelse med etablering af digelag
Referat:

Sidste nye i forhold til digelaget er, at Aalborg Kommune har planlagt stiftende generalforsamling i
oktober. Vedtægterne har ikke på nuværende tidspunkt været behandlet i miljø- og teknikudvalget.
Aalborg Kommune har bedt bestyrelsen om at sikre et domæne til digelaget. Kim har sikret et
domæne og navnet er digelagoernene. Dk
5. Regnskab for 2018
Knud giver en status på økonomien og forbrug i 2018
Referat:
Knud fremlagde status regnskabet for 2018. Der er fin balance mellem de budgetteret udgifter og
regnskabet.
6. Eventuelt
Referat:
Intet

