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Referat af bestyrelsesmøde 
Næsdal Plantage, 31.03.2019 

Tilstede: Bjarne, Helle, Ria Anita 

Ad 1: Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referatet godkendt 

Ad 2: Generalforsamling 2019 

28 medlemmer tilmeldt den efterfølgende frokost i anledning af grundejerforeningens 50-års jubilæum. 

Ad 3: Økonomi 

Ingen restancer i 2018. 

På grund af vanskeligheder med at få alle grundejere til at betale foreslog Bjarne at der fra 2019 efter 

udsendt 2. rykker henvises til en advokat - alle omkostninger for grundejerens regning. 

Der var enighed heri. 

Grundejere der ikke er tilmeldt PBS og derfor ønsker fortsat at modtage et girokort foreslås opkrævet et 

salær på kr. 25.-. 

Flytning, salg af sommerhus/grund skal fortsat meddeles foreningens formand 

Kontingent for 2019 foreslås fortsat kr. 25o,- 

Ad 4: Grøft/veje 

Grøften forventes ryddet for buske/grene inden generalforsamlingen. 

Arnesvej repareres. 
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Ad 5: Orientering fra formanden. 

Bjarne oplyste om at en kommende køber af et sommerhus af ejendomsmægleren var blevet henvist til at 

rette henvendelse til formanden vedr. mulighed for at få ændret foreningens deklarationer m.h.p. 

opsætning af hegn rundt om grunden. 

Bjarne havde efterfølgende henvist til, at dette ikke var muligt for foreningens bestyrelse. 

“Bo trygt” havde rettet henvende - modtaget materiale vil blive uddelt på generalforsamlingen. 

Sortering af affald vil blive iværksat i løbet af efteråret. 

Vedr. Sammenslutningen af grundejere” havde foreningen endnu ikke oprettet en hjemmeside som lovet 

ved sidste års generalforsamling. 

Der køres for hurtigt på Næsdalvej 

Grundejerforeningen ”Ved Diget/Ved Skoven” havde på deres generalforsamling talt om problematikken. 

Bjarne foreslog at emnet tages op på kommende generalforsamling. 

Efterfølgende kunne en samlet henvendelse til kommunen være en mulighed. 

Forslag til generalforsamlingen: 

Der sendes ikke skriftligt materiale ud via posten vedr. næste generalforsamling. 

Dette foreslås udsendt via mail, såfremt nogle grundejere er fritaget for digital post, bedes dette meddelt 

formanden. 

 

Anita Munck referent 


