Grundejerforeningen MARIELYST STRAND
den 14. maj 2011

Indkaldelse til bestyrelsesmøde

Tid: lørdag den 22. maj 2011, kl. 10.00
Sted: Hos Allan, Dådyrstien 5
Dagsorden
Pkt. Emne
1
Godkendelse af seneste referat

Konklusion
Referat godkendt – udsendes hurtigt efter mødet.
Stille forår – se også punkt 6.
1.6.2011 kl. 17.00 skal Frank til møde med
kommunen/formandskabet, der foreligger afbud fra Allan.
Fællesmeddelse gennemgået – mulvarpe sakse – udgår.
Referat fra grundejerforeningen sendes ud / referatet skal
underskrives.
Fællesskrivelse og bestyrelsens sammensætning sendes ud
til medlemmerne. (er foretaget den 27.5.11)

2

Meddelelser fra formanden

3

Meddelelser fra kassereren:

Regnskab frem til 19.5.11 gennemgået
Ny regnskabsopstilling gennemgået – med enkelte ændringer
blev ny regnskabsopstilling godkendt.

4

Meddelelser fra næstformanden,
herunder TV

Postkasser – intet materiale modtaget fra formanden hvorfor
der ikke er sket noget i sagen.
Nye postkasser vil koste 70.000 – 100.000 kr.
235 postkasser – som gammel opstilling – Allan arbejder
videre med projektet.
Roligt omkring antenne.

5

Meddelelser fra øvrige
bestyrelsesmedlemmer

6

Græsslåning

Ingen yderligere meddelelser fra andre medlemmer.

Der er indkommet en klage over græsslåning af Dådyrstien 7
– formanden rykker ejer.
På næste generalforsamling vendes problemet med
græsslåning på tomme grunde – så der kommer en fælles
holdning til hvorledes vi skal forholde os.
Vi skal fastholde det pæne område vi har
Vi tager kontakt til grundejere ved modtagelse af klager over
græsslåning.
Tilbud på græsslåning er modtaget – 6 firmaer er blevet
kontaktet – oversigt blev uddelt.
Drøftet i bestyrelsen at vi IKKE, trods kontrakt, vil ”gå”
efter de personer som tidligere har slået græs.
Der er modtaget tilbud fra 4 firmaer – disse skal slå græs én

7

gang og give tilbud på 3 års græsslåning.
Henning overtager forhandlingen med tilbudsgiverne –
græsslåning 11 gange pr. år slåning skal være
multiklip/bioklip. Morten Andersen har modtaget 6.000 kr. +
moms for første slåning.
Støvbinder – i budgettet er afsat til 2 gange – udlægges i juni
– foretages af Marielyst Vognmandsforretning
Hans-Henrik tager kontakt til vognmanden (er foretaget)

Eventuelt

Hjemmesiden trænger til en opdatering, Frank tager kontakt
til Svend Erik og foretager en opdatering.
Frank klarer sagen med SEAS/NVE omkring digital
tinglysning af kabelnedlægning.
Frank´s datter prøver at få opdateret vores hjemmeside, pris
omkring 5.000 kr.
Vores referater fra bestyrelsesmøder, skal lægges på
hjemmesiden.
Referent: Hans-Henrik Madsen K40
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