
Referat fra bestyrelsesmøde d. 06.06.20

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

Dagsorden:

1. Økonomi
Den nye pumpe og drænene er blevet lidt dyrere end forventet, men vi har til 
gengæld fået lidt ekstra bevilling fra OF.
Dog ser det fint ud med økonomien og der er stadig et rimeligt overskud ved 
årets afslutning.

2. Afslutning på dræn - og pumpearbejdet samt klapventil.
Arbejdet er afsluttet og det ser tilfredsstillende ud. Morel har tilset det og kommunen 
har sendt en godkendelse retur.
Græsset er slået på digerne. Vi afventer at han også får slået grøfterne der 
efterhånden er groet noget til.

3. Gener fra høje træer.
Emnet drøftes igen, da der kommer flere klager om høje træer og især birketræer.
Yvonne H. vil til næste bestyrelsesmøde udarbejde et forslag til nye/reviderede 
ordensregler der skal til beslutning på generalforsamling. 

4. Dræntegninger - har Fibia styr på dette, når de opgraver i vort område?
Det er den enkelte parcel, der har ansvar for tegninger over div. rør og ledninger på 
grunden. Fibia tjekker selv op på, hvad der ligger i vejene. Bestyrelsen reviderer 
tegningerne over drænrørene så godt det er muligt og tegningerne bliver lagt på 
hjemmesiden, men bestyrelsen kan ikke garanterer det er helt korrekt, da vi ikke er 
bekendt med alle de dræn, der kan være lagt ned rundt omkring   

5. Vandværkets generalforsamling/fuldmagter.
Der vil deltage 2-3 fra bestyrelsen. Det er ikke sket så meget nyt, men det vigtigste  
emne handler om at etablere samarbejde med Havnsø Vandværk.

6. Arbejdsdagen - annonceringen af denne + opgaverne?
Yvonne J. udsender en mail med invitation samt en liste om emner der skal gøres. 
Vi vil godt have en tilkendegivelse af antal til arbejde og/eller efterfølgende frokost.

7. Evt.
Yvonne H. har haft kontakt til "vandmanden" vedr. vores urene drænvand. Han kan 
komme fredag den 19/6 kl. 14. Vi holder fast i denne dato.

Der er endnu ikke noget nyt omkring afholdelse af generalforsamlingen på 
campingpladsen, hvor vi har forespurgt om det kan blive i deres telt af hensyn til 
afstand mellem de fremmødte. Bestyrelsen har en plan B. derfor bliver der ikke 
ændret ved datoen.

Ref.: Conny


