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Referat af bestyrelsesmøde 
Næsdal Plantage, 04.09.2021 

 

Ad. 1: Godkendelse af referat fra sidste møde 

Godkendt. Bestyrelsen har konstitueret sig som følgende: 

Bjarne formand, Mette næstformand, Anne-Louise kasserer, Lene og Helle bestyrelsesmedlem. 

Ad. 2: Generalforsamling 2021 

Afholdt under god ro og orden. Fremover vil vi bestræbe os på at afholde vores generalforsamling i lokaler. 

Ligesom vi håber at kunne komme tilbage til at afholde generalforsamlingen i forbindelse med påsken. 

Ad. 3: Regnskab 

Vi har konstateret at der stadig mangler 8 indbetalinger af kontingent. Vi skal igen gøre opmærksom på, at 

såfremt der ikke betales, bliver de sendt videre til inkasso.  

Ad. 4: Vandværk 

Der er et problem omkring at alle ikke fik en SMS, da vandet var forurenet i sommerferien. Vandværket har 

altså ikke fulgt de regler, som de har lavet. Dette er et stort problem, som ikke er tilfredsstillende 

Ad. 5: Sammenslutning af G/F 

Der er repræsentantskabsmøde den 5/9-21. Desværre er der på nuværende tidspunkt ikke mange 

tilmeldte, så der ikke kan træffes beslutninger, som der ellers er lagt op til i forhold vedtægtsændringer. Vi 

deltager i mødet og så må vi se om der er kommet flere tilmeldinger.  
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Ad. 6: Grøfter 

Vi har fået en henvendelse fra grundejerforeningen Skovbrynet vedrørende et problem med at nogle af 

deres grundejere har problemer med at de ikke kan aflede vandet i grøften mellem deres forening og vores 

forening. 

Der bliver sendt et brev/mail til de berørte grundejere i vores forening. 

Desuden må vi henvise alle andre grundejere i Næsdal Plantage, at de skal rydde og holde deres grøfter 

rene for grene og beplantning. 

Ad. 7: Fibia 

Vi har stadig intet hørt omkring genopbygning af vores veje. Vi forsætter med at rykke. 

Ad. 8: Eventuelt 

Der er blevet gjort opmærksom på både via referat, vores Facebookgruppe og på vores hjemmeside, at alle 

grundejere er forpligtet til at slå græs og beskære lavt hængende grene ud mod stier og veje. 

Bestyrelsen skal IGEN gøre opmærksom på dette 

 


