Grundejerforeningen – Ornum Øst
26. februar 2014

Hvad:

Referat til bestyrelses møde

Tid/sted:

Søndag den 16. februar 2014, kl. 13.00-15.30 / Violvej (hos Ole)

Inviterede:
Sofie Janning, Inge Bæth, Otto Klinder, Jørn G Larsen, Jens Nielsen, Ole
Hansen
Afbud:

Inge Bæth

Referent:

Sofie Janning

Dagsorden:

1. Vedtagelse af dagsorden
Vedtaget uden kommentarer
2. Orientering imellem bestyrelsens medlemmer
Udveksle relevant information om de opgaver vi hver især har ansvaret for.
Hvor langt vi er? Hvilke eventuelle problemer der er for at en opgave kan
løses?
Landliggerudvalget, herunder kommende møde den 20. februar
Grønt affald
Drøftelse af hvilke emner der vil blive drøftet på førstkommende
landliggerudvalgsmøde 20. februar 2014. Hvornår er der planlagt
kloakering af området, grødeskæring – sandophobninger af Halleby Å,
Klimatilpasningsplan, storm og efterfølgende højvande, tømning af skrald i
sommerhalvåret fra 1. juli 2015 og katte. www.kalundborg.dk
Formand og næstformand har talt med en beboer omkring egen pumpe,
da det har medført problemer med forhøjet vandstand, på egen grund,
nabogrund og vejen. Der vil blive lavet aftale omkring tilslutning til vores
dræn, hvilket skulle løse problemet.
Mht. oprensning af dræn og lign. Har vi en abonnementordning og Otto
Klinder undersøger om priserne er som tidligere eller der skal kigges noget
efter i sømmene.
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På entrepriserne omkring veje og dræn så ligger de hos Niels Kæmpe. Alle
andre opgaver bliver afgjort fra sag til sag hvem der skal løse dem.
Ole Hansen indkøber reflexbånd til bommene og skilte med legene
børn/dyr.
Grønt afhentning – gøres ikke fremadrettet, var kun i 2014 da det ikke var
meldt ud at den kommunale ordning var stoppet.
Vi har et stort arbejde foran os mht indhentning af E-mail adresser.
3. Kasseren
Otto har valgt at stoppe ved først kommende generalforsamling.
4. Kalender for bestyrelsens arbejde
Vi skal aftale flere møder
27. april 2014 kl. 13 hos Otto på Lupinvej 11

5. Opfølgning på generalforsamlingen.
Er der udeståender på noget vi har lovet at tage op, se på eller andet?
Vi mødes kl. 9 og selve generalforsamlingen starter kl. 10
Vedtægtsændringer der foreslås: honorar til bestyrelsesmedlemmer
afskaffes, hvem der skal skrive under på GF referat
6. Visionsgruppen
Hvor langt er visionsgruppen med sit arbejde?
Gruppen har mødtes og udarbejdet et forslag som bestyrelsen bakkede op
om, det fremlægges på generalforsamlingen. Ekstra skal der laves en
flerårig vedligeholdelsesplan for vores dræn.

7. Planlægning og agenda for kommende Generalforsamling
Plan med dato’er for hvor og hvornår indkaldelser sendes ud og en snak
om hvordan GF afholdes, denne gang på en alternativ måde, med et
fremsynes perspektiv når beretningen er afholdt.
8. Hvordan fungerer Facebook, hjemmeside, E-mail
FB fungerer fint, men er IKKE den primære informationskilde
Vi har fået en del E-mail adresser, men lang fra nok
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Henrik Falcon har tilbudt at lave en ny hjemmeside til os uden beregning,
hvilket vi takker for mange gange. Vores nuværende siden kan ikke dække
vores fremtidige behov for hjemmeside.
Sofie taler med Henrik omkring hvilke ting/muligheder vi gerne vil have på
siden. Mange tak til Henrik.
9. Evt.
Inge Bæth har meddelt at hun ikke genopstiller som sekretær til
bestyrelsen.
Med venlig hilsen

Jørn G Larsen

