
 
 

 

Referat af bestyrelsesmøde d. 29. oktober 2017. 

Til stede: 

Ole, Jens, Margrethe, Inge og Ib René. 

Afbud fra Peter og Jacob 

 

Dagsorden  

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelses møde  

Referatet er godkendt efter enkelte rettelser. 

 

2. Regnskab v/Peter Grovermann  

Peter var ikke til stede, og punktet tages med næste gang. 

 

3. Orientering fra formanden 

Dræn på Rævlingevej: 

Ole oplyste at der er sendt breve til de berørte grundejere  vedr. at hvis ikke grundejerne gør noget ved 

træer og beplantning inden udgangen af september, vil der ikke blive etableret nye dræn før tidligst i 

foråret 2018. Grundejerne må så leve uden ordentlige dræn henover vinteren, forudsat at  beplantning er 

ryddet.  

 

Rabatten ved Violvej er ryddet, og der skal sendes regning til grundejeren. Ole vil drøfte et evt. 

administrationsgebyr med Peter. 

 

Problemet med pumpen ved Dr. Margrethesvej skyldtes et rør som skulle skiftes. Niels Kæmpe trådte 

hurtigt til, og har skiftet røret. 

 

Ole har haft møde med Oliver Olsen fra Kalundborg Kommune vedr.  det rørlagte hovedvandløb. 

De var enige om at det trænger til at blive renset, og Hedeselskabet vil på kommunens vegne komme og 

suge og rense vandløbet inden for en uge. 

 

Vandløbet hedder i øvrigt Reersø/Ornum Kommunevandløb nr. 5, strækning 1 og 2. Vi er opmærksomme 

på, at det er kommunens ansvar hvis sidedræn (vores dræn) beskadiges af misligholdt hovedvandløb. 

 



Ole er blevet kontaktet af ny ejer på Rævlingevej som skal i gang med at rydde træer på grunden, og bygge 

et hus. Han har spurgt Ole om der kan gives dispensation for at der vil være maskiner som arbejder i ca. 10 

uger. Arbejdet går i gang om ca. 3 uger. Ole har på Baggrund af en enig bestyrelse sagt at det er OK. 

Han har samtidigt spurgt Ole om han kan fælde de træer som står uden for hans grund på fællesarealet. Ole  

har på bestyrelsens vegne  svaret, at det kan han ikke, og henvist til at det er bestyrelsen som står for 

pasning af fællesarealet. 

 

Ole var begejstret for hjertestarterkurset, og synes det var en bred gennemgang af førstehjælp, hvor man 

kom rigtig meget rundt om emnet. 

Ole informerede ved samme lejlighed om hjerteløbere.  Alle kan blive hjerteløbere, og skal registreres på 

alarmcentralen. Det skal ske igennem Jacob, som er registreret på vores hjertestarter. 

I store træk handler det om, at de som er registreret som hjerteløbere kan kontaktes af alarmcentralen, 

hvis de kan se man er i nærheden af en hjertestarter, og der er brug for hjælp. Ole vil tilmelde sig, og 

opfordrer andre til det også. 

 

Ole udtrykte stor tilfredshed med vores jubilæumsfest. Vi er alle enige om at det var en dejlig dag, hvor alt 

klappede som det skulle. Bestyrelsen vil rose festudvalget for et flot og velorganiseret arrangement. 

Stor tak for indsatsen. 

 

4. Orientering fra Jens vedr. dræn 

Jens har fundet flere dæksler under jord. De ligger i vejene og der kan være flere.  Det betyder, at der kan 

komme flere brønde som skal suges og spules. 

Der er også en brønd på marken under jord ved Dr. Margrethesvej. 

 

Jens vil indhente et overslag fra GSC Anlæg på GPS- plotning af brønde på kort. 

Jens vil drøfte overslaget med Peter, men vi er enige om, at det er god idé at få en fuldstændig oversigt 

over vores brønde og dræn. 

 

 5. Fordeling af arbejdsopgaver mellem bestyrelsen og suppleanter   

Jens indhenter overslag over måling af brønde 

Ole arbejder videre med at sørge for skilte om hjertestarter 

 

6. Kommende møder 

 Vi skal holde et ekstraordinært bestyrelsesmøde med samarbejde og opgaver på dagsordenen.  Mødet 

holdes hos Peter den 12. november 2017.  

Næste ordinære møde aftales senere. 

 

7. Eventuelt  

Vi kan i bestyrelsen konstatere at der fortsat er interne udfordringer, og der er brug for igen at drøfte 

samarbejdet i bestyrelsen. De fremmødte fra bestyrelsen er enige om, at vi vil indkalde til ekstraordinært 

bestyrelsesmøde, hvor vi drøfter bestyrelses samarbejdet, og fordeling af opgaver. Vi er også enige om, at 

det er vigtigt at alle deltager på det ekstraordinære møde. 

 



Referent;  Ib René Kanto 


