Referat af bestyrelsesmøde søndag den 25. oktober 2015, kl. 10.00
Mødet afholdtes hos Jens, Dr. Margrethes Vej (helårshuset)

Dagsorden

1. Referat fra septembermødet færdiggøres og godkendes derefter v. Annelie
Referatet godkendt, men for fremtiden referer vi det emne der var på dagsordenen og
punktet afsluttes med en konklusion
2.

Indhentning af tilbud fra andre entreprenører for kommende projekter v. Jens
Der er enighed om at bestyrelsen arbejder for at vi kan bede flere entreprenører give et
tilbud på konkrete opgaver. På et tidspunkt skal bestyrelsen bedømme om vi har
tilstrækkeligt grundlag for at få flere tilbud når der er nye projekter. Vi er enige om, at dette
betyder at vi har drænkort der viser brønde, byggeår og drænforløb.
Nye projekter der skal indhentes er Hyacintvej tæt på Dr. Margrethes vej, hvor 2 grundejere
har store problemer. Afventer til Jens og Ole har beskrevet nogle krav til projektet.
Ole ville at vi orienterer grundejere forud for et projekt aftales, så tilkobling til nye eller
fornyede dræn kan ind tænkes i projektet.

3. Orientering fra formanden
Orienterede om at åen er blevet grødeskåret og renset. Der er mange materialer i den jord
der er gravet op. Kalundborg kommune tilskrevet, blandt andet med billeder fra medlemmer
af bestyrelsen, herunder at et udløb fra 2 dræn er beskadiget og vores grøft er spærret
Beboere har ønsket en trampesti langs åen..
Jens tilføjede at Revlingegrøften er blevet grødeskåret.
4. Orientering fra øvrige bestyrelsesmedlemmer
Annelie ønskede med omgående virkning at udtræde af bestyrelsen. Hendes argument at
der hvor grundejerforeningen er nu, ligger meget langt væk fra hvad hun i sin tid havde
ladet sig rekruttere til. Den øvrige bestyrelse måtte tage Annelies udtræden og argumenter
til efterretning.
Peter Grovermann orienterede om hvor langt han var kommet ind i jobbet som kasserer.
Peter havde netop overtaget foreningens computer fra Steen Tidemann og havde derfor
ønsket en speciel mailadresse, hvilket rettes op på hjemmesiden.
Peter overtager medlemskartoteket og han er den eneste der fremover fører kartoteket.

Efter den situation der nu er opstået efter Annelies udtræden af bestyrelsen, var der
enighed om at vi kun viderefører de absolut nødvendigste opgaver:
 Dræn projekter
 Ko-projektet
 Afholdelse af generalforsamlingen
En aktivitet til generalforsamlingen er at hverve potentielle suppleanter
5. Igangværende opgaver – status pt. Herunder Projekt Ko – kort opsamling.
Jørn foreslog at vi aktiverede medlemmerne i indsamling af spørgsmål til projektets faser.
Men kort blev konklusionen at det har vi ikke kræfter til
6. Landliggerudvalget
Varslet fra Sofie at formanden for landliggerudvalget ville tage kontakt, men intet er sket
7. Aktionslisten
Blev kort gennemset. En del skal vi have fat i, i det mindste som beredning af
generalforsamlingen. Men den under pkt. 4. aftalte prioritering gælder for
ressourceprioriteringen
8. Kommende møder
4. december 2015
9. Eventuelt

Dagsordensforslag sendes til samtlige medlemmer af bestyrelsen og medtages på dagsordenen
der udsendes senest 10 dage før bestyrelsesmødet.

Eventuelt afbud bedes meddelt til formanden så hurtigt som muligt.

Med venlig hilsen
Halleby-Solpark Grundejerforening

Annelie Osterkrüger og Jørn G Larsen
Sekretær
Formand

