Næsdal Plantage

Referat af bestyrelsesmøde
Næsdal Plantage, 14.08.2022
Tilstede: Anne Louise, Helle, Lene, Bjarne, Jan & Mette

Ad 1: Referat fra sidste møde
Godkendt.

Ad 2: Bestyrelsen
Vi beholder samme bestyrelse.

Ad 3: Regnskab
Bankskifte er kommet på plads. Der har været indbetalinger til kontingent og de fleste har betalt. Dog er
der nogle, som ikke fik betalt til tiden og igen har vi nogle som har valgt ikke at betale og som nu er røget til
inkasso.

Ad 4: Veje
Vi gennemgår vejene efter at vi har fået afrettet dem. Vi er alle enige om, at det ikke var godt nok, men
firmaet har gjort det, som var aftalt, så vi skal finde en anden løsning for fremtiden. Vi indhenter nu
informationer om en anden, som kan lave vores veje. Det bliver dyrere, så en løsning kan være, at vi laver 2
veje ad gangen og så igen 2 veje året efter. Her tager vi udgangspunkt i de veje, som er værst.
Mikkel har ikke længere asfalt og vi kan ikke få det af de samme kanaler, som tidligere. Nu har vi fået en ny
kontakt og der er bestilt nyt asfalt. Dog er det blevet dyrere, da det efterhånden er en mangelvare. Asfalten
er nu kommet.
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Ad 5: Sammenslutning
Bestyrelsen deltager den 4. september i det årlige repræsentantskabsmøde (Samarbejde i Odsherred
kommune), men det har længe stået sløjt til med Sammenslutningen, da de ikke selv kan se deres
berettigelse i foreningen, så vi er spændt på fremtiden for foreningen.

Ad 6: Evt.
Der er nedsat en gruppe, som vil arrangere en foreningsvej fest til næste år. Der vil komme information via
vores hjemmeside og vi afsætter et beløb på næste års budget til festen.
Hvis der er nogen fra grundejerforeningen, som gerne vil være med i festgruppen, bliver dato for
det formøde meldt ud på vores hjemmeside.
Stedet for formødet bliver hos Helle på Helgesvej 29.
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