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Referat af bestyrelsesmøde 
Næsdal Plantage, 27.1.2015 

Tilstede: Bjarne, Erik, Anita, Mette, Britt og Inge Lise 

Siden Sidst  

Bjarne orienterede om vanskelighederne med at få overdraget opgaverne fra tidligere bestyrelse. Oplyste, 

at han først primo januar var blevet registreret som formand for bestyrelsen og registreret I CVR registret. 

Den lovmæssige oprettelse af digitalpostkasse for foreninger og firmaer (2013) var p.t. ikke iværksat, der 

blev p.t. arbejdet på dette. 

Vedr. ansvarsforsikringen i Codan dækkende bestyrelse og vejmand var nu ajourført i forhold til antal 

grundejere og ny formand. Dette havde givet en besparelse i forhold til tidligere. 

Foreningens betalingsservice skulle iflg. tidligere kasserer køre uændret. 

Bestyrelsen konstituerede sig med Bjarne som formand, Mette som næstformand, Erik som kasserer og 

Anita som sekretær. 

Det blev aftalt at Bjarne og Mette 30.1.2015 tog kontakt til foreningens bankforbindelse Sparekassen 

Sjælland i Asnæs og at Erik efterfølgende medunderskriver de ændrede underskriftsberettigede i 

foreningen. 

Vedr. snerydning blev det aftalt at Britt tager kontakt til Villy der har stået for snerydningen i flere år. 

Regnskab 2014 /budget 2015 

Erik udleverede regnskab 2014 og budget 2015 der efterfølgende blev gennemgået. 

Det fremgik, at der var restancer for ca. kr. 3.900,-. 

Erik manglede oplysninger om hvilke grundejere der havde betalt, og hvilket der var i restance. Det blev 

aftalt, at Erik tager kontakt til tidligere kasserer og det blev ligeledes aftalt, at bestyrelsen ville se på 

gebyrer m.v. 
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Vedr. hjemmesiden, der har været styret af tidligere kasserer, ville der ligeledes blive set på hvem der i 

fremtiden skulle styre denne. 

Grundejerforeningen Næsdal har indgået et medlemskab af ”sammenslutningen af grundejerforeninger i 

Odsherred”. Dette medlemskab ville ligeledes blive taget op til fornyet overvejelse. 

Foreningens generalforsamling bliver afholdt 4.4.2015 kl. 9.00 i Asnæs forsamlingshus. Bjarne indkalder 

grundejerne. 

Næste møde i bestyrelsen afholdes tirsdag den 3.3.2015 hos Bjarne i Brøndby 

 

Anita Munck, sekr. 


