
Referat fra bestyrelsesmøde d. 21/5-2021

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

Dagsorden:

1. Generalforsamlingen 5/6.

Vi er foreløbig 32 der er tilmeldt og derfor bliver det afholdt udendørs i teltet der vil være 
åbent på de 2 sider. Så husk påklædning efter vejr og vind.                                                     
Inge og Benedikte  fra FMS deltager.

2. Vandværkets generalforsamling 12/6.

Vi håber så mange som muligt vil deltage da der skal besluttes om vandværket skal slås 
sammen med Havnsø vandværk. Dagsorden m.m., samt tilmelding skal foregå på 
www.graesmarkensvandvaerk.dk 

3. Bestyrelsens sommerfrokost - praktiske opgaver.

Benny og Yvonne står for kød, grøntsager og sovs, 

Torben og Grethe står for salat

Yvonne J. Står for vand og noget lidt stærkere

Anker sørger for velkomstdrik.

Conny for dessert og kage til kaffen

Anders og Lone sørger for frugt og chips

Obs: alle skal have bestik, glas og tallerkner med 

4. Campingvogne:

campingvogne kommer op på generalforsamlingen under evt. til drøftelse

mhp. den nye deklaration  der skal udarbejdes med Kalundborg kommune.

Erklæring ved salg:

Emnet drøftes vedr. 2 sager:

a) Bestyrelsen fastholder, at der ikke kan underskrives en erklæring før tingene på 
parcellen er bragt i orden.

b) Her må vi fastholde at afløbsforholdene bringes i orden hurtigst muligt.



5. Info fra HB.

Vi drøfter forskellige verserende sager fra de øvrige områder.

6. Vedligehold af området:

Græsslåning ved brinken: det ser pænt ud og er kommet længere ud til kanterne. Yvonne J. 
Har kontakten til dem der slår græsset.

Spuling af dræn: skal gøres en gang om året – Anders bestiller

Vejene: det ser pænt ud, men der skal ikke så meget til før der kan komme hjulspor. Der må 
ikke køres mere end 10 km/t og måske bør det tromles mere. 

 Muldvarper:  Kim J. sørger for at tage dem i diget og på fællesarealet

Grøfter: De skal slås og opgraves i år, Yvonne J. bestiller.

Planlægge opgaver til arbejdslørdagen: Det skubbes til næste møde.

Andet?  Intet

7. Evt.

OBS. Der ligger materialet vedr. ordensregler, digeregler m.m. på hjemmesiden under fanen
dokumenter. 

Kommende møder.

Mødet d. 6/8 flyttes til d. 13/8 kl. 14.

Ref.: Conny


