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Referat af bestyrelsesmøde 
Næsdal Plantage, d. 2.5.2015 

Tilstede: Erik Arentzen, Bjarne Christensen Ria Ammekilde Nielsen og Anita Munck 

Forhindret i at deltage: Mette Heckman, Britt Larsson og Ingelise Kirkefeldt 

Ad 1. Konstituering af bestyrelsen 

Bjarne formand, Mette næstformand, Erik kasserer, Anita sekretær og Britt bestyrelsesmedlem. 

Ad 2. Afvikling af generalforsamlingen 4.4.2015 

Forløbet af generalforsamlingen blev diskuteret, hvorefter der blev henvist til udsendt referat. 

Ad 3. Regnskab 

Vedrørende Nets opkrævninger kontingent for 2015 

Erik oplyste at der fejlagtigt er udsendt opkrævninger fra Nets, lydende på medlemsgebyr kr. 350, jf. 

beslutning på generalforsamlingen 12.4.2014, han har kontaktet Nets for at stoppe de forkerte 

opkrævninger, da han selv havde været inde og indsat korrekte oplysninger for kontingent for 2015 kr. 250, 

som besluttet på generalforsamlingen 4.4.2015.  

Det blev besluttet, at der på foreningens nye hjemmeside, skulle gøres opmærksom på fejlen.  

Grundejerne opfordres til at kontakte deres bank for at trække denne opkrævning tilbage (står til betaling 

18.5) hvorefter en ny og korrekt opkrævning vil blive udsendt. Grundejere der allerede har betalt det 

fejlagtige beløb kr. 350.-vil få refunderet det overskydende beløb. 

Erik var af den opfattelse, at Nets have trukket en liste over udbetalingerne, før han var inde og ændre til 

nye oplysninger. 
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Ad 4. Hjemmesiden 

Bjarne oplyste at den gamle hjemmeside nu var lukket og en ny oprettet www.naesdalplantage.dk, 

henviste til at den fortsat var under udvikling. 

Foreningen havde fået et fint LOGO symboliseret de 5 veje i form af 5 grantræer. 

Mette bliver fremover tovholder på hjemmesiden. 

En blanket til brug for fremtidig fuldmagt blev forelagt og godkendt. Vil blive lagt ind på hjemmesiden. 

Ad 5. Veje 

Arbejdet med kloakdækslerne var færdigt og regningen betalt  

Ad 6. Eventuelt 

Vedrørende fremtidig snerydning blev det besluttet, at Ria tager kontakt til Morten Knudsen, 

anlægsgartner 

Ad 7. Næste bestyrelsesmøde  

Afholdes i Næsdal plantage hos Bjarne lørdag d. 7.6.2015 kl. 10.00 

 

Anita Munck, sekr. 


