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Referat af bestyrelsesmøde 
Næsdal Plantage, 26.1.2017 

Tilstede: Bjarne, Erik, Mette, Britt, Inge Lise og Anita 

Ad. 1. Godkendelse af referat fra mødet 22.10.16 

Referatet godkendtes uden bemærkninger 

Ad 2: Regnskab 

Erik udleverede en liste over grundejere, der var i restance ved årsskiftet.  

Listen blev gennemgået. Erik oplyste, at han efterfølgende havde sendt rykkerbreve ud, hvilket havde 

resulteret i, at enkelte grundejere havde betalt, men at der fortsat resterede indbetalinger fra 6 grundejere. 

Restancer som gik flere år tilbage. 

Bestyrelsen diskuterede grundejerforeningens muligheder for inddrivelse af disse restancer. Fogedsag og 

retslig inkasso blev nævnt. 

Det blev besluttet, at Erik ville sende endnu en rykkerskrivelse ud med trussel om retslig inkasso såfremt 

grundejerne ikke betalte restancerne. 

I Forbindelse med foreningens bankforbindelse Sparekassen Sjælland overgik til A/S blev foreningens 

garantbevis kr. 5.000,- konverteret til aktier. 

Aktierne er nu solgt og beløbet kr. 5.100,- overgået til foreningens kassebeholdning.  

Kassereren konkluderede, at foreningens økonomi var god. Der stod pr. 31.12.2016 Kr. 58.971,- på 

foreningens konti. 

Foreløbigt budget blev udleveret og gennemgået. Kontingent for 2017 blev foreslået i lighed med 

kontingent for 2016 kr. 250,- årligt. 

Ad 3: Indkaldelse til generalforsamling d. 8.4.2017 

På valg var: Mette, Erik og Britt alle ønskede genvalg.  
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Inge Lise og Ria ønskede fortsat at være suppleant. 

Mette udsender indkaldelse til generalforsamlingen. 

Ad 4: Fibernet 

Bjarne havde undersøgt mulighederne for Fibernet i Næsdal Plantage efter ønske fra en grundejer. 

Oplyste, at grundejerforeningen Skovbrynet, der støder op til foreningens grundejerforening var 

interesseret i et samarbejde. Såfremt etablering kunne etableres med en samlet rabatordning krævede det 

tilslutning fra mindst 69 grundejere. 

Bjarne påpegede, at grundejerforeningen ingen økonomiske forpligtigelser ville få da det var de enkelte 

grundejere der selv skulle stå for henvendelsen til firmaet og betalingen. 

Hvis der er samlet tilslutning af 69 grundejere vil vi kunne få en ordning, med et engangsbeløb på kr. 500,- 

og en mdl. opkrævning på Kr. 249,-. 

SEAS/ NVE havde investeret mange penge på etablering af fibernet. 

Information herom ville blive lagt på hjemmesiden og taget op på generalforsamlingen d. 8.4.17. 

Ad 5: Eventuelt 

Campingvogn Grethesvej. Mette tager igen kontakt til familien vedr. status. 

 

Næste møde afholdes i Næsdal hos Bjarne d. 2.4.17 kl. 10.00. 

 

Anita Munck ref. 


