Referat fra bestyrelsesmøde den 11. april 2021
Afbud: Gert
Dagsorden:
1. Udsættelse af generalforsamling til 10. september
Bestyrelsen har tidligere via mail talt om at udsætte generalforsamlingen. De praktiske
detaljer angående en udsættelse aftaltes.
Referat:
På grund af de gældende restriktioner og forsamlingsforbundet i forhold til COVID-19
planlægger bestyrelsen med at udsætte generalforsamling her i 2021.
Vi ligger opslag på hjemmesiden inden 30. april for at varsle, at generalforsamlingen
udsættes til 10. september.
Indkaldelsen til generalforsamlingen sendes ud i uge 32. Fristen for indkomne forslag er
den 27. august.
Susanne booker Muldbjerg Kro.
2. Forslag til dispensationsansøgning
Gert fremlægger et forslag til en dispensationsansøgning fra byplanvedtægten, som aftalt
på sidste møde. Bestyrelsen drøfter forslaget.
Referat:
Bestyrelsen drøftede dispensationsansøgningen. Kim kontakter Gert i forhold til det videre
arbejde.
3. Budget og regnskab
Knud giver en status på forbrug i forhold til det budgetteret.
Referat:
Knud fremlagde regnskabet for 2020. Beløbet til vedligeholdelse af vejen er overskredet,
men bestyrelsen fik opbakning fra generalforsamlingen til at lægge knust asfalt på vejen og
bruge de penge, det kostede, til det.
Susanne undersøger, hvem der står for opkrævningen af Fællesforeningen Nord. Vi har i et
par år ikke modtaget en opkrævning fra foreningen.
Bestyrelsen fremskrev regnskabet og lavede udkast til budget 2021.
4. Pleje af engen
Bestyrelsen vedtog på sidste møde, at engen skal trimmes for træer og buske. Gert har
ansvaret. Bestyrelsen drøfter i iværksættelse af dette.
Referat:
Gert har på mail tilkendegivet, at han sætter arbejdet i gang med at få efterset engen for
træer og buske.

5. Status på vedligehold af vejene
Susanne giver en orientering om vedligeholdelsen af vejene.
Referat:
Susanne har haft kontakt til Svenstrup Vognmandsforretning for at spørge om, hvorfor det
knuste asfalt i starten var meget blødt og blev hullet. Forklaringen fra
Vognmandsforretningen var, at det skal have tid til at tørre, nu vi har fået så tykt et lag på.
Bestyrelsen har fået et tilbud på, at få stamvejen bliver skrabet to gange om måneden. Det
er også med til at tørre vejen. Lige nu virker det som en god løsning.
6. Eventuelt
Referat:
Næste møde den 15. august
Foreløbige punkter:
- Generalforsamlingen og indkomne forslag
- Velkomstbrev til nye grundejere

