Referat fra bestyrelsesmødet 22. juli 2018
1. Godkendelse af referat
Referatet fra juni blev godkendt – og lægges på hjemmesiden.

2. Opfølgning igangværende opgaver
Vejskilte
Vejskiltene er alle blevet vasket og skiltene er udskiftet på Eranthisvej.
I 2019 optælles de skilte der bør udskiftes, og der afsættes midler til udskiftningen i budget 2019.
De nye vejoversigts skilte for området fotograferes og lægges på hjemmesiden og Facebook, og der
gøres opmærksom på Hjertestarterens placering på Dr. Margrethesvej 19.
Dræn
Tegning med oversigt over drænenes placering udarbejdes i de kommende måneder.
Tegningen lægges på hjemmesiden og hvis muligt også på Facebook. Desuden udleveres tegningen
også til Kalundborg Kommune til brug for byggesagsbehandling.
Igennem de sidste år er der brugt mange penge på akutte reparationer, og nu på vedligeholdelse.
Det overvejes at lægge spuling ind som en udgift hvert andet år sammen med løbende
vedligeholdelse og reparationer.
Der er indhentet to tilbud på nødvendig vedligeholdelse og reparation af dræn på Henriksvej,
Jasminvej, Violvej og Rævlingevej, samt hævning af sandfangsbrønde på Begoniavej og Eranthisvej.
Arbejdet på Rævlingevej afhænger dog af, at den sidste fældning gennemføres.
Vejprofil / beskæringsvejledning
Kalundborg Kommunes vejprofil / beskæringsvejledning lægges på Grundejerforeningens
hjemmeside og Facebook.
Det undersøges hvem der skal vedligeholde Musholmledet (stien over engen) og om det er et
Nature 2000 område og om der overhovedet må beskæres. Stykket fra Resedavej til Begoniavej er
meget tilgroet.
Hjemmesiden
Webmaster inviteres til at deltage i et kommende bestyrelsesmøde, for at få overblik over hvad
hjemmesiden kan bruges til, og hvordan bestyrelsen og grundejerne kan bidrage til at gøre siden
mere levende.

3. Møder
Næste møde afholdes i slutningen af september.

4. Eventuelt
Grundejer er tilsendt brev om slåning/rydning af grund udført af Grundejerforeningen, men for
ejers regning. Regning for sidste år er pt. ikke betalt og der rykkes.
Besøgene gæster har kørt ræs på vejene. Det er farligt og vejen er ødelagt. Udgiften burde retteligt
betales af skadevolder, men er pt. betalt af Grundejerforeningen.
Grundejerforeningen er indkaldt til møde, i det af Kalundborg Kommune nedsatte
Landliggerudvalg, som repræsentant for område 3.
Grundejerforeningen deltager og søger at finde oplysninger om udførelse af grødskæring og
strandrensning.
Å-laugets møder deltager grundejerforeningen også i.

