Grundejerforeningen Fredendal
Mårup Østerstrand Nord, Samsø

Referat fra bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Fredendal den lørdag d. 8. august 2020
Deltagere:
Peter Lenk-Hansen
Claus Fabricius
René Norman- Dühring
Kim Walsøe Jensen
Afbud:
ingen
Dagsorden:
1. Vejvedligehold
•

Beslutning:
o Gennemgang af vejene med Samsø Sten og Grus i efteråret (Claus)
o Et træ i alléen på Fredendals vej knækket og vil blive udskiftet i efteråret
(Kim)
o Bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på at et af skiltene med
fartbegrænsningen er en smule skævt. Det vil blive rettet op ved lejlighed. Er
sket i skrivende stund.
o Østermarksvej skal gennemgås med vejhøvl som en del af normal
vejvedligehold

2. Skovområdet
•

Gennemgået med Rene. Og træer der bliver mærket med farve, vil blive fældet i
efteråret. Besked vil blive givet til medlemmerne når træerne er fældet således at
medlemmerne kan afhente det fældede.

3. Græsslåning
•

Ny aftale med Kombi-Ka er lavet og græsslåningen fungerer fint.

4. Vedligehold af syd-stien
• Flis er udlagt i foråret og fungerer efter hensigten
5. Hjertestarter
• Ansøgning er blevet afvist i denne omgang. Beslutning blev at Kim indsender
ansøgning til trygfonden igen
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6. Miljøstationen
• Området omkring miljøstationen ser ikke særlig godt ud, der er rodet og der et
vildskud som trænger indover hegnet. Derudover skal der tages stilling til hvordan
området kan opdateres inkl. vurdering af om der kan være et opslagsskab
• Ved gennemgangen af området næste gang tages der stilling til hvad der kan gøres
• Diskussion omkring hvordan opslag bedre kan organiseres. Det blev besluttet at
Claus finder mulige løsninger.
7. Økonomi
• Vi nærmer os et punkt hvor næsten alle har betalt kontingent for 2020-21. Rykkere
er udsendt.
• Ingen specielle omkostninger afholdt
8. Den kommende generalforsamling
• Generalforsamlingen i 2021 bliver afholdt hos Stay by Stage som sædvanligt på
Skærtorsdag. Mere information når vi nærmer os påsken i 2021
9. Bestyrelsens sammensætning
• Vibeke har afhændet sin grund og er derfor trådt ud af bestyrelsen. Suppleanten vil
blive kontaktet for at diskutere indtrædelse i bestyrelsen.

