
 

 

 
 
 
Referat af bestyrelsesmøde i grundejerforeningen de 23. Januar 2016 
 
Fremmødt: Per T Jepsen, Bent Frederiksen, Marie Bjerrum samt 
Referent: Claus Madsen 
Fraværende: Kamma Zarrahn 
 
1: Aktuelt: 
 
Bestyrelsen har modtaget en henvendelse fra grundejeren i nr 83, som efterfølgende har fået 
afklaring på spørgsmål vedr. manglende indbetalinger af det ekstraordinære kontingent samt 
samt arbejdet på dennes stikvej, der arbejdes på. 
 
2: Vandproblemer: 
 
Vi er i bestyrelsen opmærksomme på, at forskellige grundejere kæmper med problemer -  
specielt efter det voldsomme regnvejr hen over julen 2015, men bestyrelsen kan kun tilråde, 
at evt nabostridigheder ordnes i mindelighed. Alternativt råder vi til, at de pågældende grund- 
ejere sammen henvender sig til kommunen for at få afgjort "ret og pligt". Dette er ikke en  
bestyrelsesopgave.  
 
3: Arbejdet med vejen for hus nummer 61 - 77 
 
Det er aftalt med Løjt Kloak-service, at vejen endeligt afrettes med fald mod nord, så snart 
vejr- og bundforholdene tillader det. 
 
4: Anlæg af mindre rekreativ sø på fællesarealet / marken: 
 
Vi har modtaget en tilladelse til projektet fra kommunen angående en flere år gammel ansøgning. 

Søen må maximalt være 1000 m2 og have en vanddybde på 1 m. 
 

Økonomien i grundejerforeningen tillader af flere årsager ikke realisering af dette projekt for nær- 
værende, men tilladelsen har en gyldighed på 3 år. Bestyrelsen vil tage emnet op på den næst- 

kommende generalforsamling. (Orientering og debat). 
 
5: Fibernet til Skarrev 
 
Vi er blevet informerede om, at Skarrev er med i projekteringen af kommende arbejder. Vi vil 
blive yderligere informerede, såfremt der føres fiber til Skarrev. Dette arbejde bør nok videreføres 
i sommerhusforeningens regi, som dækker alle ejendomme ved Skarrev, men vi følger sagen. 
 
6: Restancer - ekstraordinær betaling i særdeleshed: 
 
Der vil i nærmeste fremtid blive udsendt en sidste henvendelse fra grundejerforeningen om  
frivillig indbetaling sammen med information om konsekvensen for manglende betaling. 
De 1000 kr kan indbetales på følgende konto: Reg. nr.: 7930 kontonr.: 1404798 
 
Få det nu fixet..... 
 
7: Generalforsamling 2016 er fastsat til 07. Juni 2016. 
Sted og tidspunkt følger snarest. 
 
8: Kassebeholdning: 
 
Saldo: + 67.904,90 
Kreditorer: ca. 50.000,- (ubetalte regninger) 

 


