Næsdal Plantage

Referat af bestyrelsesmøde
Næsdal Plantage, 29.7.2015
Tilstede: Bjarne Christensen, Ria Ammekilde Nielsen, Britt Larsson, Inge Lise Kirkefeldt, Erik Arentzen og
Anita Munck
Forhindret i at deltage: Mette Heckmann

Ad 1. Godkendelse af referat af 7.6.2015
Ingen bemærkninger.

Ad 2. Aftaler vedr. vedligeholdelse af stier
Bjarne meddelte at han havde aftalt græsslåning af de 2 stier, der afgrænsede grundejerforeningens
område ned til kanalen med de 2 grundejere der havde grunde op til stierne.
Herudover ville Mogens Nielsen stå for græsslåningen af den sti der gik ud til asfaltvejen.
De to grundejere, ville få et aftalt vederlag for deres arbejde, i lighed med tidligere aftaler.

Ad 3. Status vedr. opkrævning af grundejerforeningskontingent
Erik oplyste at der p.t. var 29 grundejere, der ikke havde betalt kontingent.
Der ville blive udsendt nye opkrævninger lydende på det korrekte beløb for kontingentet 2015 Kr. 250.- i
august måned.
Enkelte grundejere havde ønsket at få kr. 100.- retur. Dette ville ligeledes blive iværksat i løbet af august
måned. De grundejere, der ikke havde bedt om at få reguleret det formeget indbetalte beløb, ville få
nedsat kontingentet for 2016 svarende til det formeget indbetalte beløb i 2015. Der er sendt mail herom til
de grundejere der har givet foreningen deres mailadresser.
Sparekassen Sjælland overgår til A/S, hvorfor foreningens bankgarant kr. 5.000.- skal indløses.
Pengene sættes på foreningens konto .Det blev aftalt, at grundejerforeningen fortsætter med 1 konto
fremover og samme bankforbindelse.
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Ad 4. Vejene
Bjarne tager kontakt til Rene’s firma vedr. regning for leveret grus m.v.
Vedr. snerydning undersøger Ria fortsat muligheden for dette.

Ad 5. Hjemmesiden
Grundejerne opfordres til at oprette sig på foreningens hjemmeside med deres emailadresser mhp.
korrespondance fremover. Bjarne skriver information ud på hjemmesiden.
Det blev oplyst, at hjemmesiden fungerede tilfredsstillende. Der var et ønske fra en grundejer om, at der
blev lagt en medlemsliste ud på hjemmesiden. Erik underssøger mulighederne herfor.

Ad 6. Møde i SOL
Årsmøde i Samarbejde i sammenslutningen af grundejere SOL I Nykøbing Sjælland søndag den 8.8.2015.
Bjarne deltager.

Ad 7. Næste møde i grundejerforeningen
Søndag den 18. oktober 2015 kl. 10.00 i Næsdal Plantage hos Bjarne.

Anita Munck, sekr.

2 af 2

