
Referat af bestyrelsesmøde den 28. marts 2015, i Jagtborgs Grundejerforening. 
 

Deltagere: Aksel Hansen, Christian Hansen, Hans Thaysen, Ole Iversen, og Vibeke Specht. 

 

Fraværende:. Henrik Brade Johansen, Ulrik Holst Hansen. 

 

 

1: Godkendelse af dagsorden, og eventuelle tillægspunkter. 

 

Dagsorden godkendt. 

 

 

2: Vejenes tilstand 

 

Hans gennemgår om kort tid vejene med vognmand. Grusveje skrabes i stedet for opfyldning. 

 

Beboerne er ikke nok opmærksomme på, at de ved byggeri ol. Selv skal sørge for at rette evt. skader på 

veje og rabatter. Det foreslås, at der skrives ud i nyhedsbrev og nævnes på generalforsamlingen. 

 

Hans og Ole afmærker grøft på Koglevej. 

 

 

3: Grøfternes tilstand. 

 

Vand i grøfterne er tjekket og tilsyneladende løber vandet fint. 

 

Diverse rørføringer er nu oprenset. 

 

 

4: Økonomi. 

 

Regnskab 2014 gennemgået. Der er lavet nogle få ændringer, siden regnskabsudkast blev fremlagt i 

januar. Tilrettet udgave til godkendelse på generalforsamlingen mailes til bestyrelsen. 

 

Der drøftedes en forhøjelse at kontingent. Vejrliget er de sidste blevet mere voldsomt. Besluttet at 

foreslå generalforsamlingen kontingentforhøjelse til 700 kr. 

 

Der var ca. 50 medlemmer i kontingentrestance. 

 



 

5: Gensidig orientering m.v. 

 

Intet nyt vedr. retssag om hegnet på Enebærvej 1. 

 

Generalforsamling 2015: 

Aksel og Ole på valg. Villige til genvalg 

Vibeke og Ulrik villige til genvalg som suppleanter. 

Ole kontakter revisorer og revisosuppleant vedr. genvalg. 

 

Forslag til gen.fors. om godtgørelse til de best.medlemmer, der har med grøfter og veje at gøre. 

Vedr. FSNR foreslås, at vi melder os ud, da vi ikke får det store ud af medlemskab. 

Vedr. pumpelaget søges gen.fors. mandat til at fremsende indsigelser mod projektet. 

 

Aksel mener vi skal prøve at få Henrik ind i SOL, da flere relevante ting bliver drøftet. 

 

Christian og Ole får bestyrelsesmandat til at skifte forsikring når tilbud er gennemgået. 

 

 

6: Dato og sted for næste bestyrelsesmøde. 

 

Dato og sted for næste best.møde aftales på generalforsamlingen. 

 

 

Referent: Vibeke Specht 


