Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Sønderho Sommerhusområde
Dato / tid: Søndag d. 3. september 2017 kl. 16.00
Sted: Aage Gram, Vester Storetoft 38b
Til stede: Finn Birk, Anton Pedersen, Aage Gram, Claus Toftgaard, Dorthe Lodberg
Afbud: Bjarne Petersen og Hardy Hansen
Ordstyrer / Referent: Claus / Dorthe

Dagsorden

Referat

Godkendelse af
dagsorden

Godkendt

Siden sidst

Ingen kommentarer til sidste referat
Henvendelse fra medlem vedr. cykelsti er besvaret og emnet
tages op til dialogmødet med kommunen
Henvendelse fra medlem vedr. vejvedligehold. Er besvaret.
Flere grundejere har henvendt sig vedr. støvgener på grusveje.
Dette tages op på mødet med kommunen.
Der kan læses mere om vejbelægning i svensk publikation “Mer
grus under maskineriet” og via link:
http://boetoe.dk/Grusvejsbelaegning_rapp.pdf

- Opflg. medlem til
Skovlegepladsens
bestr.

Maja Bjørnskov Gram har meldt sig som bestr.medlem.

- Opflg. på Karin
Lodbergs
henvendelse til
kommunen

Grundejerforening vil fortsætte sin indsats for at beskytte de
fredede klitter. Grundejerforeningen rykker kommunen for det
lovede møde ml. naturstyrelsen, politiet, Fanø Kommune og
grundejerforeningen.

Emner:
- Udarbejde
retningslinjer for
Grundejerforeningens dækning af bestyrelsesaktiviteter.

Retningslinjer for kørselsgodtgørelse til bestyrelsesmedlemmer,
godkendt på mødet: "Bestyrelsesmedlemmer der indkaldes til
møder som repræsentanter for Grundejerforeningen Sønderho
Sommerhusområde ydes kørselsgodtgørelse efter statens
takster el. transportgodtgørelse til offentlige transportmidler
samt færgebillet til Fanøfærgen. Forudsætningen for
godtgørelsen er, at bestyrelsesmedlemmerne ikke opholder sig
på Fanø. Der ydes ikke transportgodtgørelse til
bestyrelsesmøder".

- Finn kommer med
konkret for-slag til
stisystem.

Pkt. på mødet med kommunen og Naturstyrelsen.

- Planlægge mødet
med Fanø kommune
d. 16.11.17.

Emner:
 Affaldssortering
 Høring af kommuneplan
 Trafiksanering
 Vedligehold af grøfter
 Opflg. på klitslitage
Links til viden om arbejdspunkter:

http://naturstyrelsen.dk/media/nst/71233/Sandflugt.pdf
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139343
http://vejdirektoratet.dk/DA/viden_og_data/publikationer/Lists/Publikat
ioner/Attachments/876/2%20minus%201%20veje2.pdf
-Medlemsstatus

- Brev til lejerne via
bureauerne
-Generalforsamling
2018

http://boetoe.dk/Grusvejsbelaegning_rapp.pdf
Brev om Grundejerforeningens eksistens er omdelt til alle
grundejere i foreningens dækningsområde. Der er 71
medlemmer i foreningen. Kassereren rykker for restancer.
Dorthe laver udkast til brev.
CT spørger Marco Brodde (naturvejleder m.m.) om at holde
oplæg om natur og naturbeskyttelse. Vi forsøger at leje
forsamlingshuset. Hvis umuligt, så gymnastiksalen.

Hjemmesiden

Fungerer efter hensigten.

Budget

Kassereren laver budget til generalforsamlingen.

Evt.

Vi skal være opmærksomme på spammails.
Bestyrelsen overvejer, om vi skal arbejde på oprettelse af
”vintertilsyn”.

Punkter til næste
møde

Flg. op på medlems henvendelse vedr. vedtægter.

Næste møde

Bestyrelsesmøde: Søndag d. 26.11.17. kl. 12.00 hos Finn Birk.

Generalforsamling 2018

Sæt X - onsdag d. 28.3. 2018 kl. 16.00 – 18.00 i
Sønderho. Nærmere information følger

