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Referat af bestyrelsesmøde  
Næsdal Plantage, 06.08.2016  

Tilstede: Britt, Ria, Inge Lise, Erik, Bjarne, Mette.  

Fraværende: Anita  

Ad. 1. Konstituering af bestyrelsen 

Kasser Erik, – Formand Bjarne, – Næstformand Mette, Sekretær -  Anita, Bestyrelsesmedlem Britt, 

Suppleanter – Ria og Inge Lise. 

Ad 2. Forslag 

Der er kommet et forslag om at lægge Sammenslutningen af sommerhuses referat, regnskab med videre ud 

på vores hjemmeside. Dette vil vi ikke, da vi ikke skal føre en andensforening, fordi de ikke selv har en 

hjemmeside. 

Ad. 3. Regnskab ved Erik 

Gennemgang af de penge som står i aktiver. Dem lader vi stå, da vi ellers vil miste lidt på kursen. Der er 12 

grundejere i restance, hvoraf 2 af dem er ved at være på plads. Måske de sidste kan findes via 

Tinglysningskontoret – Bjarne checker op på dette. I næste rykker, kommer der til at stå, at såfremt 

restancen ikke betales, vil vi lægge pant i deres ejendom. Selvom der er kommet nye ejere siden, så har 

foreningen stadig lov til at opkræve restancen. Det er op til den nye ejer, at checke eventuelle restancer 

hos ejendomsmægler.  

Ad. 4. Hjemmesiden 

Vi forsætter det gode samarbejde med vores Webmaster. 
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Ad. 5. Veje & stier  

Torbensvej er OK nu. Mette kontakter John omkring klipning af hæk langs stien mellem Arnesvej og 

Helgesvej. Ria taler med dem ed stien på Grethesvej. 

Ria mener ikke at kloakdækslerne på Helgesvej alle er synlige. Bjarne kommer forbi og kigger på det inden 

der eventuelt tages kontakt til kommunen. 

Ad. 6. Postkasseanlægget  

Bestyrelsen har kontaktet PostNord omkring at vi ikke er omfattet af de nye regler omkring opsætning af 

postkasser for enden af vejen. Så der skal vi ikke foretage os noget yderligere. 

Ad. 7. SOL 

Nyt møde den 20/8 i hallerne. Bjarne deltager på bestyrelsens vegne for at følge op på den kommende 

affaldssortering.  

Ad. 8. Sammenslutning af sommerhusejere  

Mette og Britt deltager på repræsentantskabsmødet den 4/9. Her vil vi foreslå, at de får sig en hjemmeside, 

ligesom at vi vil gøre opmærksom på, at vi ikke kan betale vores kontingent, når der ikke laves en 

opkrævning og pengene bliver sat ind på en privat konto. 

Ad. 9. Evt. 

Ria spørger til fældning af et træ udenfor skel. Det må man ikke. De skal kontakte ejer af matriklen og få 

tilladelse til at fælde eller kontakte kommunen, som så selv skal tage affære. 
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