Referat af bestyrelsesmøde d. 15. april 2018
Til stede: alle

Dagsorden
1. Godkendelse af referater fra følgende bestyrelsesmøder:
12. november 2017, godkendt
4. februar 2018, godkendt
25. marts 2018, godkendt
2. Regnskab v/Peter Grovermann
Peter oplyser at regnskaberne er revideret og underskrevet.
Vi er tilmeldt bestyrelses- og ansvarsforsikring
3. Orientering fra formanden
Ole har igen talt med Kalundborg Kommune vedr. Vandløb 5, og det har igen ikke ført til noget.
Bestyrelsen har drøftet at sende et brev til kommunen, hvor vi vil spørge kommunen hvad kommunen vil
stille op i forhold til pasning af vandløbet, samt hvad kommunens holdning er i forhold til de grundejere
som har grunde over vandløbet.
4. Orientering fra Jens vedr. Dræn og vandløbs 1av
Jens er genvalgt som suppleant til bestyrelsen for Å-lauget
5. Drøftelse af vejskiltene på Eranthisvej
Bestyrelsen bestiller 2 nye skilte til Eranthisvej, med det korrekte vejnavn, og får sat dem op.
Fortsat drøftelse af skilte ved indkørslerne til Dr. Margrethesvej
Ole har talt med Kalundborg Kommune om skiltene i hver ende af Dr. Margrethesvej.
Vi er i bestyrelsen enige om, at skiltet ved Brovejen ikke er fint, og der arbejdes videre på nye områdeskilte,
eventuelt suppleret med logo, og light info om området.
6. Generalforsamling:
Indkomne forslag
Der er ikke kommet forslag til generalforsamlingen

Dagsorden på plads
Dagsorden sendes til gennemsyn, og skal sendes til Peter sammen med beretning til udsendelse med
regnskaberne.
I forhold til hvem der er på valg oplyste Ole, at han ønsker at fratræde fra formandsposten dags dato.
Efter en drøftelse har bestyrelsen konstitueret sig som følger fra dags dato:
Formand – Jens Nielsen
Næstformand – Inge Jakobsen
Bestyrelsesmedlem – Margrethe Lillegaard
Sekretær og 2 suppleanter skal vælges
Peter bliver på kassererposten, og er ikke på valg
7. Opfølgning på opgaver fra sidst
Intet at drøfte
8. Fordeling af arbejdsopgaver mellem bestyrelsen og suppleanter
Dagsorden og beretning til generalforsamling udarbejdes, og sendes til gennemsyn, og derefter til Peter.
De tre godkendte referater sendes til hjemmesiden.
9. Kommende møder
Næste møde er generalforsamling den 13. maj 2018.
Eventuelt
Intet drøftet
Referent
Ib René Kanto
16. april 2018

