Grundejerforeningen Fredendal
Mårup Østerstrand Nord, Samsø

REFERAT BESTYRELSESMØDE
Dato og tid:
Sted:
Deltagere:

28.06.2014 kl.14
Hos Mia
Anne Jacobsen
Mia Roar Damsted

AJ
MDR

Claus Fabricius
Vibeke Hein Olsen

CF
VHO

Årets gang i Foreningen 2014-2015
Bestyrelsesmøde
Bestyrelsesmøde
Bestyrelsesmøde

Fraværende
Referent
Næste
møde

Jacob Thomsen

JT

Vibeke Hein Olsen
17.9.2014 kl. 17 hos
Vibeke, Bybjergvej 17,
Hørsholm

Bestyrelsesmøde
Arbejdsdag for alle
medlemmer evt.
Generalforsamling

28.06.2014
17.09.2014 hos Vibeke i
Hørsholm
17.01.2015 hos Anne på
Samsø
31.03.2015 hos Claus på
Samsø
03.04.2015
04.04.2015

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Opfølgning på generalforsamling
Status for økonomi
Status for spildevandsplan
Status og opdatering af aktivitetsliste
Eventuelt

Ad 1 Opfølgning på generalforsamling
Den eneste sag, der skulle følges op, var spørgsmålet om ny beplantning af remiserne. Det
blev besluttet at udskyde den til næste møde, og afvente om der i løbet af sommeren fra
foreningens medlemmer ville indkomme forslag til beplantning.
Ad 2 Status for økonomi
Intet at bemærke.
Ad 3 Status for spildevandsplan
Det af JT fremsendte udkast til Klage over Samsø kommunalbestyrelses sagsbehandling
under udarbejdelsen af Spildevandsplan 2012 – 2016 blev gennemgået og enkelte mindre
ændringsforslag fremsat. Så snart JT havde godkendt de foreslåede ændringer, ville
forslaget blive afsendt. Der var mange rosende ord om det store og meget grundige arbejde,
som Jacob havde præsteret.
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Ad 4 Status og opdatering af aktivitetsliste

Aktivitetsliste
No.

Ansv.
Beskrivelse og status

1

Vedligeholdelse af veje og stier
Stenene på vejene ligger meget løst og bliver derfor kørt ud i rabatterne, hvilket
dels giver huller i vejene, og dels giver problemer når rabatterne skal slås. AJ taler
med Samsø sten og grus om problemet. MRD påtog sig med rive i hånd at søge at
fjerne sten fra rabatterne.
Hullerne efter de fjernede, udgåede allétræer udgør en potentiel fare for
faldulykker, så de må fyldes op, indtil nye træer bliver plantet i efteråret. AJ og HJL
ville fylde hullerne op.
Dele af et træ fra Topmejsevej 5 var faldet ud på Østermarken. JT har fjernet det,
men det der står tilbage, ser ud til at kunne falde i næste storm. AJ skriver til ejeren
og beder ham om at fjerne det

2

I løbet af sommeren ville skafterne på branddaskerne blive malet i den markante
orange farve, som nye har, således at de vil være meget synlige i nødens stund..

AJ/HJL

AJ

AJ

MRD

Klage over kommuneplantillæg
Foreningen har endnu ikke modtaget den af kommunen annoncerede invitation til
dialog.

4

MRD

Stormskader/branddaskere
På trods af at ejeren af Skovvejen 13 ikke har retableret branddaskeropsætningen i
dens oprindelige form, besluttede bestyrelsen ikke at gøre mere ved sagen, hvilket
AJ ville meddele ham.

3

AJ

JT
AJ

Forslag om etablering af affaldsplads for haveaffald på Nordøen
VHO
Kommunen har endnu ikke svaret på det den 10. februar 2014 indsendte forslag.
VHO rykker for svar.
.

Ad 5 Eventuelt
Intet at bemærke.

