lørdag d. 30.11.2018 kl. 15.30 Thinghuskroen
Tilstede:
Bjarne
Niels Mogens
Keld
Erik
Annita

Referat
1. Siden sidst
Får
Bjarne har kontaktet kommune, og fået bekræftet at der ikke er problemer i forbindelse
med, at fårene har adgang til stranden.
Grenpladsen
Vi har ikke kunnet få tilladelse til at foretage afbrænding på grenpladsen. Det betyder at vi
skal have fundet en anden bortskaffelse af de stubbe og store grene, som uretmæssigt er
afleveret på grenpladsen. Bjarne vil kontakte genbrugsstationen for en pris.
Affald
Bjarne vil tage kontakt til udlejningsbureauerne for, at får dem til at stille en container op i
Kjærgården, som rengøringspersonalet kan bruge, når de konstatere overflydte
affaldscontainere på de enkelte adresser.
Bestyrelsen vil på generalforsamlingen opfordre alle medlemmer til, at sikre deres egen
affaldscontainer, så det ikke længere er muligt for dyr, at få adgang til affaldet.
Legeplads
Da der er brugt en del tid på at undersøge muligheden for etablering af en svævebane, og
vi derfor kom langt hen på året, er den ønskede opgradering af legepladsen udsat til
foråret. Vi har fået forhandlet os frem til en rigtig fin pris på en svævebane.
Erik og Bjarne vil søge inspiration hos den nyligt anlagt legeplads ved Bedsted Hallen.
2. Opfølgning på regnskab
Budgettet er ikke opbrugt.
Da midlerne er til det, forventer vi at vedligeholde bivejene med grus. Et forventet
overskud ønskes overført til næste år, bl.a. til brug for den lovede opgradering af
legepladsen.
3. Badebro

4. Der er taget kontakt til Agger skibsværft for evt. at få en aftale om, at det er skibsværftet,
der står for opsætning og nedtagning af badebroen.
Vi aftalte at hvis vi modtager et tilbud med en rimelig pris, så vil vi bede om at få broen
opsat, og efterfølgende spørge generalforsamlingen, om der skal laves en fast aftale om
dette arbejde. Den nuværende bestyrelse vil ikke længere forestå arbejdet.
5. Veje og dræn
Hovedvejene er ordnet. Dog udestår der et lille arbejde på Ingeborgsalle, langs nr. 16, hvor
der stadig er en udfordring, med vand på vejen. En reel renovering af stikvejene vil blive
taget op til næste år, og blive udført jf. observationer i vinterens løb. Men vi vil se om vi
kan nå, at få gruset stikvejene inden vinteren for alvor sætter ind.
6. Bestyrelsesmedlemmer
Niels Mogens ønsker ikke genvalg, og anbefaler i stedet Anne Marie Kjær.
Keld ønsker genvalg
Bjarne overvejer genvalg
7. Julegaver
Bjarne køber gave til Kjeld (ansvarlig for systemnøgler) og Flemming (pladsmand), Annita til
Lennart (Webmasteren).
8. Næste møde
Den 16. marts hos Annita, Ingeborgsalle 16
9. Eventuelt
Grundejerforeningen er blevet tilbudt at overtage en grill, til evt. opstilling på fællesarealet
ved legepladsen. Men med affaldsproblemerne i hukommelse, har vi valgt at takke nej til
tilbuddet.
Der er indkommet et forslag fra et medlem om, at der afsættes et beløb til re- og
nyetablering af beplantning på fællesarealerne. Bjarne vil vende forslaget med
forslagsstilleren.

