
Bestyrelsesmøde 22 nov 2020 hos Torben 

1. Godkendelse af referat
 Godkendt

2. Evaluering af generalforsamling
Stor tilfredshed. Mange nye deltagere. Nye blev valgt til suppleanter. Mange forslag og god diskussion.
Dobbelt så dyrt som på Pottegården, men også mere luksus og flere deltagere. Udmærket introduktion til 
Pilegården, vores lokale restaurant.
Suppleanter til bestyrelsen inviteres med til møder og får referat tilsendt

3. Økonomi
Vi mangler stadig nogle regninger fra 2020. Kun én restance, der nu får sidste advarsel før incasso.
Det nye grøftearbejde (lerlag i bunden og mere miljørigtig oprensning vil trække ca. 40.000 fra vores formue på 
94.000 kr.)
Vi beholder vores konto i Danske Bank, da den giver det billigste tilbud på foreningskonto. 
Erik skal holde møde med Ida Astrup Rasmussen om evt. assistance med regnskab.
   
4. Veje
Vejene blev diskutere meget på generalforsamlingen. Niels undersøger skiltemuligheder. Der skal sættes skilt op 
på Fyrrevej lige efter Kantarelvej. Også omkring hjørnet fra Poppelstien og ud på Fyrrevej er der problemer.
Al parkering langs siden af vejen er ulovlig, men dette respekteres ikke. Vi kan ikke rigtig gøre noget.

5. Grøfter
Her er der store problemer med bevoksning på bredderne af tværgrøften mellem Fyrrevej og Kongepart Strandvej.
Torben har været i kontakt med bredejere, men må gå videre med sagen. Hvis ikke lodsejerne rydder, må vi få det 
gjort på deres regning. 
Pileurt er også et stort problem på begge sider af Fyrrevejsgrøften ved diget. Torben skal på grøftevandring med 
grøftemanden d 29 nov, hvor han vil spørge ham om pileurt og dens bekæmpelse.
Pumpe
Erik fra vores grundejerforening har været sammen med nabogrundejerforening på inspektion sammen med Gry 
fra Kommunen ved diget for at inspicere klappen ved udløbet. For øvrigt har Kommunen nu fået overdækket 
udløbet på den anden side af diget, hvor køerne tramper rundt. Der kommer et tilbud på pumpe ved udløbet. Det 
bliver så behandlet på et pumpemøde med de forskellige grundejerforeninger.

6 SAGT
Poul skal formidle til SAGT om ønske om bedre cykelsti på Lyngvejen. Pullerterne fjernes nu, hvilket gør 
forholdene endnu dårligere for cyklister.

7. Datoer for møder
6.april hos Erik inden generalforsamlingen den 16. maj 2021
Eventuelt møde i december hos Anne

8. Evt.


