Næsdal Plantage

Referat fra bestyrelsesmøde
Næsdal Plantage, 17. april 2014
Tilstede: Aksel Walløe Hansen, Bjarne Fortner, Berit Libnau Nielsen, Bjarne Lintrup, Bente de Kruiff, Anne
Petersen
Afbud: Bent Hansen

Da dette er bestyrelsens første møde efter generalforsamlingen, konstituerede bestyrelsen sig således:


Formand: Aksel Walløe Hansen



Næstformand: Bjarne Fortner



Kasserer: Anne Petersen



Bestyrelsesmedlem: Bent Hansen, Bente de Kruiff (sekretær)



Suppleanter: Berit Libnau Nielsen, Bjarne Lintrup

Opfølgning på generalforsamlingen
Referatet blev godkendt med enkelte rettelser. Det vil herefter blive videresendt til dirigenten til
kommentering.
På spørgsmål fra grundejer omkring hjørnet Næsdal/ Storøhagevej vil Aksel skrive til Odsherred kommune,
med henblik på at de kontakter grundejer på den anden side angående indskæring af hække.
Vedr. grundejeren langs diget, opfordres grundejer selv til at kontakte digelauget om oprydning efter
oprensning af kanalen. Ved besigtigelse af flere af bestyrelsesmedlemmerne, er der tale om nogle afskårne
træer fra ejernes egne grunde, men der er også en stor del knækkede grene der formodentlig stammer fra
stormene i vinter.
Næste års generalforsamling er d. 28.marts 2015, hvilket vi glemte at oplyse ved dette års
generalforsamling. Anne tager kontakt til forsamlingshuset for reservation af lokale.
I forbindelse med stien har vi pt. følgende: Bente skriver til de to entreprenører om at forslaget ikke blev
vedtaget. Endvidere skriver hun til 3 grundejere (som støder op til stien), med anmodning om beskæring af
hækkene/ buske ud mod stien.
I forhold til stiens placering hos Anne, vil Anne lægge marksten eller lign., således at hun markerer hvor
hendes grund går til.

Forretningsorden
Aksel havde udarbejdet forslag til en revidering af bestyrelsen forretningsorden. Forretningsordenen blev
gennemarbejdet, og vedtaget lagt ud på hjemmesiden. Vi håber at ændringerne dermed sikrer en større
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gennemsigtighed i bestyrelsens arbejde, hvilket efterlystes på generalforsamlingen. Endvidere skulle dette
aflaste Anne fra nogle arbejdsopgaver.
Vedr. hjemmesiden: Anne vil kontakte hjemmeside udbyderen for at høre, hvordan andre får adgang til at
skrive indlæg med videre. Specielt er det et ønske at Aksel skal kunne lægge oplysninger ind på
hjemmesiden.

Eventuelt
Bjarne Fortner vil kontakte Rene vedr. ”rabatten” langs Helgesvej 1, således dette forhold bliver bragt i
orden.
Anne har haft kontakt til både ejeren og lejeren af Helgesvej 8, i forbindelse med manglende oprydning
(risiko for rotter). Der er dog ikke sket noget i sagen. Aksel vil kontakte ejeren af grunden med henblik på en
oprydning.

Næste bestyrelsesmøde er d.6.september 2014 kl.10, hos Aksel på Helgesvej.

d.25.04.2014 Bente
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