
Bestyrelsesmøde søndag den 17. november 2019

Deltagere:   Torben, Hans, Lone & Aksel
                        Afbud fra Ole, Henrik & Kirsten

1- Ingen kommentarer til referat fra mødet 7.7.19.

2. Det blev drøftet, om der er problemer med opkrævning af kontingent fra nye grundejere.
Det formodes, at tidligere ejere videresender kontingentopkrævning til den nye ejer.

Det ansås ikke som et problem.

3. Vedrørende rørføring til Kattegat: Den "lille" oversvømmelse i efterårsferien var forårsaget af tilsanding af udløb.                                                                                                                                                                                 Der var flere, der gjorde opmærksom på problemet, der blev løst af vor entreprenør dagen efter at vi fik kendskab til problemet-

Når vi graver udløbet frit, bliver sandet fordelt over et større område (ikke store bunker som tidligere).  
Entreprenøren foreslog at vi graver et område frit, der er fire gange så bredt som hidtil og spreder sandet                                                                                                                                   ud over et større areal. Det vil koste 15-20 tkr. Der var enighed om at prøve det til foråret.

Pileurt, specielt i grøften mod Soldalen blev drøftet. Vores entreprenør har foreslået Round Up. Det blev pure afvist.                                                                                                                        Det betyder at vi fortsætter med at slå pileurt hver 14. dag.

Det aftaltes, at der i formandsberetningen henstilles til ikke at bruge Round Up eller lignende på egne grunde.

Hans oplyste, at der gror pileurt ved vejstenen Mellemvej/Koglevej. Aksel tager det op med Per (grøftemand).

Aksel foreslog grus på sti langs plantagen fra Blåbærvej til spor 4. Blev afvist.

4. Selvom grusvejene var tiptop stand  i sommer, har den megen regn lavet huller. Anders (vognmanden) fylder knuste skærver                                                                               i hullerne.
i hullerne.

Hans oplyste, at der er en regning på ca. 75 tkr på vej til kasserer.

Skilt ved Koglevej, som har været væltet, skulle efter Hans' gentagne samtaler med kommunen snart blive sat op.

Det blev drøftet, omder hunne fås vejskilte, der var selvlysende. Alternativt kunne der sættes refleksbånd på rørene,
der bærer vejskiltene.

5. Foreningens hjemmeside og FB-side: Torben og Aksel undersøger, hvordan vi fremover vedligeholder disse.

6. Ole bragte i forslag, at vi foretager skelsætning langs foreningens veje.

Nabogrundejerforeningen Klitborg har foretaget dette i deres område. Årsagen hertil skete i forbindelse med, at vejene blev                                                                                                 tilskødet Klitborg Grundejerforening.
tilskødet Klitborg Grundejerforening.
Da der var steder, hvor matrikkelkort ikke stemte overens med de faktiske forhold, fandt grundererforeningen det nødvendigt.
Det kostede ca. 50 tkr. Der er ca. 100 grundejere.

Da Jagtborg omfatter ca. 400 medlemmer, skønnes beløbet for vort vedkommende at andrage ca, 200 tkr.

Da vi ikke har formodning om, at der skulle være problemer i vort område, blev det vedtaget ikke at arbejde videre med sagen.

7. Enebærvej 1: Torben har talt med ejeren een gang, uden at det tilsyneladende fører til noget.

Ole: har du papirerne på forliget?

8. Torben er på valg i 2020. Da han ikke ejer huset, men har brugsretten, er han iht vedtægter valgbar.

Afløser som kasserer. Det aftaltes, at Torben tager kontakt til foreningens revisor Kirsten Lindahl.

9. Næste møde fredag den 13. marts 2020 kl. 10.30 på Nokken, Nykøbing.
Det er samtidig "julefrokost" med ledsager.

Lone bestiller lokale til bestyrelsesmødet samt reserverer bord.

10. Referat fra generalsorsamling 18.05.2019 er ikke udsendt til medlemmer, der ikke er på internet.

Det aftaltes at det sker snarest, men ikke sammen med kontingentopkrævning for næste år.


