
Bestyrelsesmøde d. 15/6- 19

Tilstede: Torben, Anders, Yvonne J., Yvonne H. Anker, Conny

1. Referat + hjemmesiden
Referat fra 22/4-19 er godkendt. Hjemmesiden godkendt.

2. Opfølgning på emner:

Slåning af dige og grøfter:
Blev slået i uge 24. Det er ikke helt tilfredsstillende. Der mangler noget i 
kanten mellem stien og brinken, hvor brændenælder og tidsler står højt.
Det vil være godt om grøfterne bliver slået snarest muligt, Yvonne J tager 
kontakt og giver besked til Jens-Erik fra "græsfirmaet". 

Drænprojektet/kontakt retur til Morel:
Projektet accepteres. Der skal træffes aftale vedr. placering af elmåler, i 
klubhuset eller som bimåler eller en måler ved elskabet. Anders tales med 
SEAS NVE og derefter indhenter Yvonne priser fra 2 udbydere. 

Vejene:
Vejene ser faktisk rigtig pæne ud, men der er nogle få steder, hvor der er 
nogle huller i vejene og de skal fyldes op. Anders sørger for de bliver 
repareret.
Der er fortsat noget tilbage af grusbunkerne, forenden af Chr. V. Jensensvej 
og for enden af Højenevej. Der kan tages grus fra disse til evt. huller 
fremover.

Klubhuset: 
Dør, terrassen, kontorarkiv, maling af vinduet, kant ved redskabshus, 
pumpebrønd. Da der ikke er arbejdslørdag i år, men stadig en del fælles 
opgaver vil al mulig hjælp være kærkommen. Vi melder en dato ud snarest.

Fødselsdagsfesten:
Der er kommet invitation ud. Der er kommet meget lidt respons så kære 
venner skal vi ikke mødes til en hyggelig komsammen d. 10/8? Over med 
tilmeldinger til Jane og Kim. OBS, der er deadline den 25 juli.

3. Økonomi
Kommer der ikke større uforudsete udgifter ser det hele fint og solidt ud.

4. Vandværkets generalforsamling.
3 fra bestyrelsen deltager og vi opfordrer stadig til at så mange som muligt 
deltager og kan man ikke deltage er det vigtigt at give en der deltager en 
fuldmagt. 
Yvonne J. sender en alle-mail ud.

5. Møde i Gothersgade med FMS.



Der skulle have været møde i maj, men det blev aflyst. Nyt møde foreslås til 
d. 10/9.

6. Evt.
Mødet med Kalundborg kommune er fortsat påkrævet. Det er heller ikke 
lykkedes FMS, at få sat noget i stand. Det forsøges igen. Yvonne H. printer 
korrespondancen ud til bestyrelsens medlemmer.

Næste møde bliver d. 24. juli kl. 11.

Ref. Conny


