Grundejerforeningen Fredendal
Mårup Østerstrand Nord, Samsø

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE
Dato og tid
Sted
Deltagere

Referent

23.03.2019 kl. 15:00
Hos PLH
Peter Lenk Hansen

PLH

Claus Fabricius

CF

Bestyrelsesmøde

Kim Walsøe Jensen

KWJ

Bestyrelsesmøde

Vibeke Hein Olsen

VHO

Bestyrelsesmøde

René Norman
Dühring
Vibeke Hein Olsen

RND

Bestyrelsesmøde

VHO

Bestyrelsesmøde

23.03.2019 kl. 15:00 hos
PLH

Næste
bestyrelsesmøde
Generalforsamling

18.04.2019 kl. 12:30,
Oasen
18.04.2019 kl. 14:00 hos
Oasen

20.05.2018 kl. 9:30 hos
PLH
17.07.2018 kl. 9.00 hos
KWJ
06.10.2018 kl. 9.00 hos
PLH
02.02.2019 14:00 hos PLH

Dagsorden

1. Opfølgning
•

René Jakobsen har ikke maskiner til at klippe træer og buske i siderne på
Fredendalvej. Han har henvist til Brdr. Kjeldahl, som PLH vil indhente tilbud fra.

•

KWJ har kontaktet Harpesdal vedr. rengøring af containerpladsen samt med
spørgsmål om hyppigheden af tømning af containerne. De har lovet, at
containerpladsen vil blive rengjort ved næste tømning. Der er ikke faste tidspunkter
for tømning af containerne. Ved den ugentlige renovation checker personalet, om der
er behov for tømning af containere og giver besked til Harpesdal.

•

Vejskilt ”Privat – Uvedkommende kørsel frabedes” opsat ved båd/redningsvejen fra
Skovvejen til stranden.
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•

Den af Samsø Spildevand netop gennemførte udbedring af vejene er ikke
tilfredsstillende, så RND giver dem besked om, at retableringsarbejdet må gåes efter
endnu en gang. På strækningen mellem Østermarken 18 og svinget ved Fredendalvej
er det aftalt, at Kjeldahl udlægger 80 m3 stabilgrus inden Påske til en pris af 14.000
kr. excl. moms.

•

PLH har indhentet to tilbud på etablering af en saunahytte. PLH udarbejder forslag om
opførelse af saunahytte til Generalforsamlingen.

2. Økonomi
CF har udsendt regnskabet til revisorerne. For så vidt angik kontingentet foreslår han det
fastholdt, hvilket alle støtter.
3. Dæmpning af støvgener på Fredendalvej og Østermarken
PLH har fra Brdr. Kjeldahl modtaget tilbud på en støvbindingsbehandling af vejstrækningen
fra Østermarken 18 til Skovvejen 2 gange pr. sæson for 17.050 kr. excl. moms. Der er
enighed om, at beløbet er af en sådan størrelsesorden, at sagen må afgøres af
generalforsamlingen. PLH udarbejder forslag.
4. Forberedelse af generalforsamling
PLH konstaterede, at bestyrelsen har tre forslag til generalforsamlingen: Støvbinding,
saunahytte og ændring af vedtægterne om tidspunktet for afholdelse af generalforsamlingen.
Bestyrelsens beretning bliver afgivet af de, der har taget sig af de pågældende sager.
CF, KWJ og VHO er på valg og er villige til genvalg. Gunner Nielsen er på valg som revisor
og er villig til genvalg.
Suppleant Anne Jacobsen er på valg. Anne Jacobsen modtager også genvalg (meddelt 25/3).
Lokale, fortæring og underholdning er på plads. PLH har bedt Mads Nielsen fra Sams Island
Distillery om at komme kl. 16. VHO registrerer deltagerne. KWJ sørger for dirigent og
stemmesedler.

