Bestyrelsesmøde grundejerforeningen den 14. april 2012 hos Elsebeth.
Alle tilstede.
1. Regnskab
Pænt regnskab, overskud på ca. 1200 kr. Girokonto er på ca. 16.000 kr
2. Siden sidst
Skilte med hastighedsbegrænsning skal males . Skilte skal tages ned inden de skal males af
Elsebeth. Evt. tages ned i næste weekend af Søren eller Bo.
Opslags tavler, ikke noget nyt
3. Skøde på vores vej
Kontakt til advokat i Kalundborg. Vi har en miljøgodkendelse, der skal bruges til skødet.
Udkast til købsaftale er lavet.
Advokat i Kalundborg fortsætter sagen.
4. Overtrædelse af deklaration, fortsat
Brev til grundejer med det blanke tag er sendt inden påske. I brevet efterlyser vi
nabotilkendegivelserne, der kan lovliggøre taget. Grundejer har ikke reageret på brevet. Vi sender
nu et brev til ham hvor han får oplysninger om at sagen overdrages til advokat, hvis vi ikke
modtager nabotilkendegivelserne om taget. Brevet sendes som alm. post og anbefalet. *) se PS
5. Vejenes tilstand
Agervej er, bortset fra indkørslen ok. Der er asfalteret ved indkørslen.
Havrevej er gravet op af et par gange af Orbicon. Vejen er meget ujævn da vejen sank efter
gravning og påfyldning. Inden for de seneste 3 uger er vejen fyldt op igen, men er stadig ujævn.
Der er 1 års vejeftersyn inden juni måned. Havrevej skal påtales og indkørslen ved Agervej skal
ordnes. Søren sørger for at deltage i vejeftersynet.
6. Hastighedsdæmpning
Nye skilte opsættes? Vi undersøger om vi kan købe skilte om lavere fart. Evt. de skilte med en pige
der vinker, som der opsættes overalt i øjeblikket.
7. Generalforsamling
Søndag den 17. juni kl. 10.00. Vi prøver at få en fastpris aftale med Restaurant Strandlyst. Der skal
bestilles kaffe og ostemadder og øl og vand efter aftale.

På valg er:
Søren og Elsebeth samt suppleanten
Forslag om kontingentforhøjelse til 300 kr.
8. Næste møde
Tirsdag den 22. maj kl. 19. 00. Mødet holdes hos Bo på Holbækvej 31, i Sorø
9. Eventuelt
Intet
Referat: Bo
PS:
Ejeren har efterfølgende (dateret 17/4-2012) fremsendt naboerklæringer fra to af de tre naboer. Vi
håber nu på en snarlig mindelig afslutning.

