
Bestyrelsesmøde grundejerforeningen den 22. maj 2012

1. Regnskab

Ingen ændringer siden bestyrelsesmødet i april. Revisorer har fået regnskabet.

2. Siden sidst

• Hastighedsskilte der skal males er taget ned. Elsebeth maler dem snarest muligt. 

• Skøde på vores veje: Advokaten fra Kalundborg har taget sagen. Trods eftersøgning af dokumenter 
og forsøg på kontakt til den tidligere advokat er det ikke lykkedes at få sagens akter. Det har heller 
ikke været muligt at fremskaffe originaldokumenterne. Skødesagen fortsætter nu med de 
dokumenter vi har i sagen.  

• Overtrædelse af deklaration, blankt tag: Sagen er nu tæt på afslutning. Grundejerforeningen har 
modtaget den sidste naboerklæring og sagen afsluttes med et brev til grundejeren, hvor det oplyses 
at grundejerforeningen ikke foretager sig yderligere i sagen.

• Vi er blevet stillet i udsigt at der indkaldes til 1. års vejeftersyn meget snart. Vi deltager sammen 
med vores nabogrundejerforening. Der er en række forhold der skal påtales. 

• Hastighedsdæmpning: Skilte med ”legende børn indkøbes. (Set i Netto) 

• Solceller på tag. En grundejer har henvendt sig til bestyrelsen for at få afklaret om der, i forbindelse 
med udskiftning af tag må opsættes solceller. Bestyrelsen har svaret at opsætning af solceller 
accepteres såfremt solcellerne er diskrete og ikke har blanke reflekterende kanter og overflader

• Byggereglement: Søren har forespurgt kommunen hvilke regler for byggeskel der gælder. Jf. de nye 
bestemmelser er reglerne for byggeskel 5 m, men i vores bestemmer er der foreskrevet 2,5 m.

3.  Generalforsamling

Afholdes søndag den 17. juni kl. 10.00 hos Carl Christian Agervej 9.

På valg er: Søren og Elsebeth samt suppleanten og revisorerne
Suppleanten samt Søren og Elsebeth er villig til at modtage genvalg.

Budget: Forslag om kontingentforhøjelse til 300 kr. 

I beretningen vil Søren nævne beslutningen om solceller samt endnu engang opfordre til at få lavet nye 
opslagstavler.

Indkaldelse til generalforsamling udsendes i slutningen af denne uge (uge 21)

9. Eventuelt

Intet


