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Referat af bestyrelsesmøde  
Næsdal Plantage, 6. februar 2010  

(Udsat fra 25. januar)  

Til stede: Aksel Hansen, Bjarne Fortner, Anne Petersen, Erik Hansen  

Afbud fra: Nanny Christiansen, Bent Christiansen og Bent Hansen  

 

1. Referat fra møde den. 26. september godkendt  

2. Meddelelser og siden sidst:  

a. Tre grunde muligvis solgt. Anne undersøger inden udsendelse af indkaldelse til 

generalforsamling  

b. ”Den lille Grønne”! Fra Odsherred Kommune: God information. Do. ”Landliggeren”  

c. Der er ryddet for sne på de fire veje tre gange indtil nu  

3. Opfølgning af sager fra tidligere bestyrelsesmøder:  

a. Anne har til brug for godkendelse af ny deklaration udskrevet dokument, hvoraf 

sammenligning mellem tidligere deklaration og den nye  

b. Breve tilsendes til grundejere, hvor beplantning rager ud over vejens rabat  

c. Der tilsendes endnu engang brev til grundejer på Helgesvej om fjernelse af container og 

campingvogn  

d. Vedr. campingvogn u/nr.plader tilsendes brev til grundejer med forespørgsel  

e. Ved rydning af buske , der voksede ude i rabatten, er der flere steder efterladt stubbe fra 

disse buske. Stubbene skal ligeledes fjernes. Der gøres opmærksom på dette på 

generalforsamlingen. Derefter sendes i givet fald breve til grundejerne  

f. Grundejer fra Storøhagevej nr 8 er begyndt at anvende Grethesvej. Han kan få tilladelse 

ved indmeldelse i grundejerforeningen. (Se deklaration § 8)  

4. Opgaver i øvrigt:  

a. Erik plejer og passer vejene. Til buskrydder hører specialbenzin. Der købes nyt læs stabil og 

asfalt til brug for reparation af vejene  

b. Store tunge biler hører ikke til hos grundejerne. (Se deklaration)  



Næsdal Plantage 
 

 

2 af 2 

 

 

c. Metaldetektor er udlånt nogle gange i sommer  

5. Økonomi:  

a. Årsregnskab udleveret med det forbehold, at internetadgang til PBS og netbank ikke har 

været mulig pga. PC-problemer. Regnskabet viser beholdning pr. 31. dec. 2009: 47.895,29 

kr. Generalforsamling 2009 endnu ikke betalt pga. mgl. Regning  

6. Evt.:  

a. Nyt bestyrelsesmøde lørdag den 13. marts  

b. Generalforsamling: 10. april. Udsendelse af indkaldelse skal ske i uge 12. (22. – 29. marts) 

c. Bestyrelsen indstiller følgende:  

Til bestyrelsen:  

i. Som formand Aksel Walløe Hansen og som medlem af bestyrelsen Anne Maria 

Petersen  

ii. Som suppleanter: Erik Hansen og Bent Hansen  

iii. Som revisor Jørgen Jessen og revisorsuppleant Bjarne Christensen 

d. Vi talte om at afholde en sommerfest i 2010. 

 

Referent, Anne Petersen  

 


