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Dagsorden:
1. Løbende sager
a. Combi-ka har tilbudt at fjerne ukrudt ved remiser og lægge et flislag for i alt
4.900 kr. Enighed om blot at acceptere tilbuddet om ukrudtfjernelse på 1.500
kr. plus moms.
b. AJ ville svare på henvendelserne fra Geopartner, at i og med, at vi har
indsendt klage til Statsforvaltningen over spildevandsplanen, er det ikke muligt
at tage stilling til spørgsmålet om etablering af en pumpestation, men at
bestyrelsen i givet fald ikke er indstillet på at sælge det pågældende stykke
jord, men blot at udleje brugsretten.
c. Det besluttedes at indhente tilbud på et skilt svarende til det, Sydstranden har
opsat om lukket vej, kun adgang til husene eller til fods eller på cykel, langsom
kørsel, legende børn, og parkering ikke tilladt. CF undersøger, hvor
Sydstranden har købt sit skilt og til hvilken pris. Samsø kommune har udgivet
et kort, hvor de oplyser turister om, at stranden ved Mårup Østerstrand er den
bedste af Nordsamsøs strande, så bl.a. for at undgå parkering på
fællesarealer, løsgående hunde og unødig trafik vil vi se på muligheden af
opsætning af skilt ved indkørslen til vores område.
d. JT henvender sig til Indenrigsministeriet med anmodning om aktindsigt i vores
klagesag om spildevandsplanen, og rykker Statsforvaltningen endnu engang.
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e. AJ skriver til Per Even Rasmussen, at vi afventer færdiggørelse af
gravearbejdet på Skovvejen, før vi ønsker en besigtigelse af retableringen af
vejstykket foretaget.
f. Der er fortsat parkeringsproblemer på vendepladsen på Musvitvej. AJ skriver
til ejerne om yderlige synliggørelse af korrekte P-forhold.

