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Referat af bestyrelsesmøde  
Næsdal Plantage, 22.10.2016  

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

Ad. 1. Referat fra sidste møde 

Godkendtes uden bemærkninger. 

Ad. 2. Orientering om SOL  

Kommunen havde deltaget som vært. 

Emner som mobildækning i områderne – vedligeholdelse af veje herunder grundejernes eget ansvar, 

såfremt dette var tinglyst i deklarationerne blev nævnt. 

Beskæring af buske og træer – her blev det oplyst at det var kommunen og den enkelte grundejer i 

fællesskab der måtte løse problemerne såfremt der var et problem. 

Der var intet nyt vedr. sortering af affald. 

Ad. 3. Sammenslutning af Grundejerforeninger 

Britt og Mette havde deltaget i det sidst afholdte møde i foreningen. 

Foreningen havde fortsat ingen hjemmeside. 

Det blev oplyst, at det var bestyrelsen i sammenslutningen af grundejerforeninger, (vedtaget på 

ekstraordinær generalforsamlingen, at man ønskede fortsat medlemskab i foreningen), der besluttede, om 

de ville køre en retsag.  

Kontingent til foreningen var til afstemning. Man besluttede at fortsætte med nuværende kontingent. Der 

kunne forudses stigning i kontingentet såfremt bestyrelsen valgte at køre retsager. 

Ad. 5. Regnskab 

Erik udleverede en liste over restanter. Enkelte havde restancer helt tilbage til 2011. 
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Aftalt at Erik sender nye rykkere til grundejerne som indenfor 1 måned bedes indbetalt hvad de Skylder. I 

modsat fald vil der blive taget yderligere skridt til inddrivelse. 

Ad. 6. Dæksler 

De sidste dæksler – 4 i alt på Helgesvej – var nu blevet hævet og udgifter ca. kr. 5.000.- var betalt. 

Ad. 7. Internetforbindelse 

En grundejer havde henvendt sig vedr. ønske om etablering af fibernet i området. 

Bjarne havde kontaktet firmaet uden held. 

Aftalt at der p.t. ikke gøres mere ved denne sag. 

Ad. 8. Campingvogn, Grethes vej 

Mette kontakter familien igen vedr. sagen. 

Ad. 9. Veje m.v. 

Bestyrelsen havde en diskussion vedr. fællesområderne – stier /veje. 

Aftalt at der vil blive rettet henvendelse til relevante grundejere ved. Klipning m.v. 

De store sten ved indgangen til foreningens veje vil blive fjerne. 

Ad. 10.  Eventuelt 

Intet at bemærke. 

 

Næste møde afholdes torsdag den 26.1.2017 hos Bjarne i Brøndby kl. 18.00. 

 

Anita Munck ref. 


