Grundejerforeningen MARIELYST STRAND
Den 12. december 2011

Referat af bestyrelsesmøde

Tid: tirsdag, den 6. december 2011, kl. 18.30
Sted: Svogerslev Kro, Svogerslev Hovedgade 45, 4000 Svogerslev
Deltagere: Frank, Allan, John H, John E, Erik, Hans-Henrik
Fraværende med afbud: Henning
Dagsorden
Pkt. Emne
1
Godkendelse af seneste referat

Konklusion
Efter rettelse af en enkelt stavefejl – blev referatet
godkendt.

2

Meddelelser fra formanden

Ingen yderligere kommentarer – resten kommer under
andre punkter på dagsordenen.

3

Meddelelser fra kassereren:

Kassereren omdelte regnskab for perioden 01.01. –
05.12.2011. Kasserer gennemgik regnskabspunkter hvor
der var store forskelle i forhold til budget.
Honoraropgørelsen blev gennemgået.
Kasseren oplyste at Dådyrstien 29 er kommet på
tvangsaktion, advokat har anmodet om en opgørelse
over vores krav, opgjort til 5.673 kr. beløbet er tidligere
afskrevet.

4

Meddelelser fra næstformanden,
herunder TV

5

Meddelelser fra øvrige
bestyrelsesmedlemmer

Postkasser: der er ikke afgjort noget endnu – udsat til
næste møde.
Fællesantenneanlæg:
Tilbud på opgradering er indhentet – diverse tilbud
drøftet – besluttet at Allan anmoder JJ Parabol om en
redegørelse over fordele/ulemper ved nedtagning af
signal via parabol, der er store ændringer ved antenne
og større forsyningssikkerhed ved parabol. Det
besluttedes at vi fremover overgår til TV-signal via
parabol.
John E: Mulvarpebekæmpelse i sommerperiode på
fællesarealer klares af grundejerforeningen.
På egen grund klares af grundejeren.
Ingen yderligere kommentarer.

6

Opfølgning på sag om dræn K47
og salg af fællesareal D01 m.fl.

7

Eventuelt

K47 – er tilskrevet om tilladelse til at grave over
plantebæltet. Det betyder dog at Grundejerforeningen
har vedligehold af drænet, vi kan fraskrive os
vedligeholdelse og pålægge den pågældende ejendom
vedligeholdelse af dette dræn.
Salg af fællesareal til Søren Kirk D12
Nabohøring er endnu ikke foretaget.
Formanden tilskriver tilstødende lodsejere.
Hjemmesiden opdateres snarest.
Generalforsamling afholdes 31. marts 2012
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