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REFERAT BESTYRELSESMØDE
Dato og tid:
Sted:
Deltagere:

Fraværende
Referent
Næste
møde

15.01.2013
Kl..16-18.00
Hos Anne
Anne Jacobsen
Jacob Thomsen
Claus Fabricius
Vibeke Hein Olsen
Mia Roar Damsted
Ingen
Mia Roar Damsted

AJ
JT
CF
VHO
MDR

27.03.2013
Mia, Fyrremejsevej 8

Årets gang i Foreningen 2012-2013.
Bestyrelsesmøde
Bestyrelsesmøde
Bestyrelsesmøde
Bestyrelsesmøde
Arbejdsdag for alle
medlemmer
Generalforsamling

17.07.2012
20.10.2012
15.01.2013
Planlagt 27.03.2013
Planlagt 29.03.2013
Planlagt 30.03.2013

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Godkendelse af referat
Status og opfølgning på aktivitetsliste
Indsigelse spildevandsplan 2012-16.
Status på økonomi
Forberedelse til generalforsamling
Evt.

Ad 1. Godkendelse af referat.
Referater godkendes via mail og lægges på foreningens hjemmeside – for at øge aktualiteten..

Ad.2. Status og opfølgning på aktivitetslisten
Videreførelse af igangværende aktiviteter….

Aktivitetsliste:
No.
1

Beskrivelse og status

Ansv.

Vedligeholdelse af vejene
Vejene holder pænt – ingen konkrete aktioner, revurderes til foråret.

2

Inspektion af området
Vi fastholder inspektion af grundejerforeningens område, og sender påmindelser til
ejere der ikke har fået foretaget den fornødne beskæring.
Generelt ser området godt ud – dog er strandstierne (fra Skovvejen ned til vandet)
ved at ”gro til”.
Anne sender påmindelse til lodsejere langs strandstierne, om at få beskåret ud
mod strandstierne.
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3

Affald
Vi distribuerer retningslinjerne for affald direkte til alle sommerhuse i påsken
(folder i postkasserne)

MRD
’

4

Vinterforanstaltninger i.f.b.m. bom
CF
Vi tjekker, at der er ryddet, så et udrykningskøretøj kan komme igennem ved
bommen mellem Skovvejen og Mårup Østerstrand Syd, Claus arbejder på sagen
Intet nyt…

5

Afhentning af stort haveaffald

CF

Der er indhentet prisoverslag for afhentning af haveaffald, som foreslået på
generalforsamlingen i 2012.
Beslutningsoplæg sættes på dagsordenentil generalforsamlingen i 2013.

Ad 3. Spildevandsplan 2012-16.
Jacob Thomsen har lavet et yderst kvalificeret høringssvar med forslag til justering af
spildevandsplanen, som er blevet behandlet i bestyrelsen og fremsendt til Samsø kommune. Samtidig
også fremsendt til samtlige medlemmer af kommunalbestyrelsen – uden vi dog har fået nogen
reaktioner derpå.
Grundejerforeningen Mårup Østerstrand Syd har efterfølgende tilkendegivet at de støtter vores
indsigelse.
Dags dato ved vi ikke hvor langt kommunens planer er – skal først i teknisk udvalg, så i
økonomiudvalget før fremlæggelse og beslutning i kommunalbestyrelsen.
Formand for teknisk afdeling: Per Urban er senere citeret i avisen JP: ”Sommerhusejere skal være
med af solidariske grunde” – vi har netop i vores indsigelse stillet spørgsmål ved, om der er et reelt
miljømæssigt behov for spildevandskloakering i sommerhusområdet… men det er åbenbart ikke det
som tæller hos Per Urban.

Ad 4. Økonomi
Alle har betalt kontingentet for 2012.
Der er til dato ingen ekstraordinære udgifter

Ad 5. Generalforsamling og fælles arbejdsdag.
Generelforsamlingen i 2013 bliver som vanligt påskelørdag (30.marts) kl.14. på restaurant ”Ved
Kæret”.
Jf. foreningens vedtægter skal forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være
foreningens formand i hænde senest 1 måned før.
Indkaldelser udsendes via mail 1.marts og via post 3.marts
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Fælles arbejdsdag er langfredag (29.marts) kl.10-12. vi vil bl.a. lave efteroprydning på de 2 remiser
efter den store beskæring sidste år.
Vi mødes på hjørnet af Gråmejsevej og Spætmejsevej - medbring gerne haveredskaber, bl.a.
grensav, ørnenæb, rive,

Ad.6. Evt.
De nyeste regler (fra 1.juni.2011) vedr. afbrænding af haveaffald og bål på Samsø er lagt på
foreningens hjemmeside.
http://fredendal.dk/regulativ_for_husholdningsaffald_1.juni_2011f.pdf se side 16
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