Næsdal Plantage

Bestyrelsen beretning 13.04.2019
Regnskab:
Igen i år er der ingen restancer, men det har kostet mange ressourcer at få de sidste 2 grundejere til at
betale, det var nødvendigt at true med at overgive det skyldig beløb til inkasso. For fremtiden vil den 2.
rykker komme fra en advokat, med de omkostninger det vil medføre.
Det er desværre nødvendigt at gentage, at det er grundejernes pligt altid at melde flytning til bestyrelsen,
dette gælder også ved salg.
Bestyrelsen vil foreslå at kontingent for 2019 er 250 kr.

Veje:
Efter sidste generalforsamling besluttede bestyrelsen at indhente tilbud på at få slået/beskåret beplantning
i grøften. Den gartner vi valgte, oplyste at han havde købe en arm til hans traktor, der ville kunne fjerne
beplantning. Han startede fra Torbensvej, men efter ca. 5 meter tippede hans traktor ned i grøften,
derefter har han færdig gjort arbejdet med en buskrydder, han overholdt desværre ikke aftalen vedr.
arbejdets udførelse, hvilke medførte at 2 grunde fik ryddet noget inde på deres grunde, dette har
bestyrelsen beklaget overfor de berørte grundejere.
Bestyrelsen har i år lavet en aftale med ejeren af marken om at han rydder grøften, dette arbejde er udført
nu.
For at forbedre vores veje, har bestyrelsen besluttet at få lagt et læs grus på vores veje, der startes med
Arnesvej, når vi se hvordan udfaldet bliver vil det videre forløb blive aftalt.
Vejenes stand er lige nu dårlig, dette skyldes den våde vinter og frost, det er bestyrelsens opfattelse at
Mikkel, så snart vejret tillader det vil kunne bringe vejene i forsvarlig stand.
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Næsdal:
Er hastigheden på Næsdal for høj?
Bestyrelsen har fået en forespørgelse fra G/F Skovbrynet vedr. hastigheden på Næsdal. De ønsker, at vi
sammen henvender os til kommunen med ønske om nedsættelse af hastigheden. Odsherred kommune
inviterer til møde 04.05.2019 i Borren Højby, Nyvej 17. Her vil der være oplæg fra Midt/Vest Sjællands Politi
om trafik og fartdæmpende foranstaltninger. Alle er velkommen!

Deklarationer:
Efter sidste generalforsamling, har bestyrelsen fået flere henvendelser fra grundejer og køber om
bestyrelsen, ville kunne give dispensation fra bestemmelser i deklarationerne.
Bestyrelsen har ikke mulighed for at give en dispensation.

Renovation:
Kommunen har i sit nyhedsbrev, meddelt at de vil udskifte vores skraldespande med nye der er 2-delt. Det
betyder at vi skal sorterer vores affald i grønt affald og restaffald. Dette skal ske i løbet af efteråret.
Kommunen har ikke svaret på, om der vil blive udleveret poser til grønt affald.

Indbrud:
Bestyrelsen har fået en henvendelse fra "Bo trygt" vedr. indbrud, de har sendt følgende materiale om
nabohjælp, er det noget I ønsker at gøre brug af?

Persondata:
Den 15-05-2018 lavede bestyrelsen de papirer der kræves efter den nye forordning fra EU om
datasikkerhed. Det handler om, hvordan vi opbevarer jeres data og hvor når de slettes - dette er lagt på
vores hjemmeside.
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Sammenslutning af G/F:
Mette og jeg deltog i årsmødet. Her måtte vi konstatere, at sammenslutningens bestyrelse ikke havde
oprettet den hjemmeside, der blev besluttet på sidste årsmøde. Formanden oplyste at de stadig arbejder
på at oprette denne hjemmeside. Nyhedsbrev fra sammenslutning af G/F modtaget 12.04.2019 oplyser at
hjemmesiden vil blive oprettet i god tid inden 01.09.2019 , siden vil hedde:
"Grundejerforeninger-Dragsholm"

Hjertestarter:
Som besluttet på den ekstraordinære generalforsamling 24.11.2018, er der opsat hjertestarter på Arnesvej
ud for nr. 25. Hjertestarten er tilmeldt det landsdækkende hjertestarter register, således at alle kan finde
den.

Næste års generalforsamling er lørdag 04-04-2020 kl. 10:00.

Tak for ordret
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