Referat af
BESTYRELSESMØDE
Lørdag den 24.04.2010
Hos Flemming Bohnen

______________________________________________________________________________
Tilstede: Hanne Skov, Bjarne Højlund, Flemming Bohnen, Søren Parsbæk Pedersen, Henning Peterslund og Birgit
Friis Petersen.
Afbud: Robert Bob Larsen, Ole Olesen, Jane Krog

1. Meddelelser fra formanden:
• Formanden fratræder med øjeblikkelig virkning. Diverse sager overdrages til næstformand
Søren Parsbæk Pedersen, som indhenter al korrespondance fra Jane.
• Der skal vælges en ny formand på generalforsamlingen i juni, da næstformanden ikke ønsker at
opstille. Ingen af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer ønsker pt. at påtage sig hvervet som
formand.
2. Meddelelser fra kasseren
• Udsættes til mødet 15. maj.
3. Projekter
• Holbæk Amts Venstreblad. Ordningen fortsætter. Bjarne overtager formentlig tjansen.
• Grundejernes manglende vedligeholdelse af rabatter, udhængende træer og buske m.v.: Der
udformes på mødet den 15. maj et standardbrev, der fremover udsendes til grundejere, der
undlader at overholde deres vedligeholdelsespligter.
4. Vandværket:
• Der har angiveligt været et større vandspild, som holder sig inden for de tilladte rammer. Årsager undersøges stadig.
Handling: Bjarne og Henning
• Dræn til havet: Der er konstateret E-coli og andre coli-bakterier div. steder, hvorfor kommunen
er underrettet.
Handling: Søren følger op på kontakt til Holbæk kommune
• Eltavlen skal renoveres.
Handling: Bjarne indhenter tilbud
• Nødforbindelse til Næsby Vandværk. Orientering på generalforsamlingen.
5. Generalforsamling 13. juni 2010
• Dirigent: Tidligere dirigent kontaktes af Søren
• Formand: Alle lægger hovedet i blød
• Årsberetning m.v.: Dette er et fælles projekt. Til mødet 15. maj gennemser alle tidligere årsberetninger og noterer forslag til den nye.
6. Kommende møder
• Næste møde er 15. maj: Her skal Generalforsamlingen planlægges, herunder flg.:
• Årsberetning: fælles projekt
• Dagsorden
• Dirigent
• Budgetfremlæggelse
• Praktisk arrangement
• Desuden: Medlemsfest 12. juni skal planlægges
• 29. maj er der ekstraordinært møde, hvis vi ikke bliver færdige den 15. maj
8. Evt.
-

Næste bestyrelsesmøde :
lørdag den 15. maj. april kl. 900 hos Ole, Strandsti 15
HUSK!:
• Årsberetning – gennemlæs tidl. og nedskriv forslag
• Standardbrev til grundejere: Overvej indhold
• Budget og regnskab skal være gennemlæst
• Overvej emner til bestyrelsesmedlemmer/formand
11. maj 2010
Referent: Birgit Friis
IGANGVÆRENDE
Aktivitet

Bemærkninger

Ansvar

Status

Fællesvandværkernes ringforbindelse på
Orø
Hjertestarter
Dræn til havet

Nødforbindelse til Næsby

Div.

Igang

Muligheder undersøges
Kommunen underrettet om coli

Molen

Vurdering og indhentning af tilbud

Søren
Bjarne og
Henning
?

Igang
Afventer svar fra
kommunen
Udsættes

KALENDER
Dato – evt. sted
15.
29.
12.
13.

maj 2010 – Strandsti 15
maj 2010 – ?
juni 2010
juni 2010

Aktivitet
Bestyrelsesmøde
Evt. Bestyrelsesmøde
Medlemsfest
Generalforsamling

Tidspunkt
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