Referat møde i Grundejerforeningen Vej 15, Vig Lyng – onsdag d.10/10 2018 kl.19.30-21.00

Dagsorden til bestyrelsesmøde onsdag 10. Oktober 2018 kl.19.30 hos Per Gunslev:
1. Godkendelse af referater af møderne 15. Juli og 16. September 2018
2. Opfølgning på generalforsamling
- Ajourføring af vedtægterne
- Referat af generalforsamling (Udkast godkendt af referant)
3. Årsplan for det kommende år
- Fastsættelse af generalforsamling
- Fastsættelse af sommerfest
- Overvejelse om skift af bank
- Overvejelse om ansøgning om tilskud fra Udviklingspuljen 2018 til forskønnelse af stien til stranden
4. Nye skilte
5. Orientering om vejgennemgang
6. Opkrævning af kontingent
7. Offentliggørelse af bestyrelsesreferater på hjemmesiden
8. Eventuelt

Punkt 1: Begge referater godkendt;
Referat fra bestyrelsesmøde d.15.7 samt referat fra generalforsamlingen d.16.9 2018
Punkt 2:
Vi talte kort om årets generalforsamling. Per har taget sig af ajourføringen af vores vedtægter, som blev
godkendt til generalforsamlingen.
Punkt 3: Årsplan for det kommende år
•
•
•
•

Sommerfesten 2019 er blevet fastlagt til lørdag d.3/8 2019 hos Jon og Anette
Generalforsamlingen er blevet fastlagt til søndag d.15.9 2019 – samme sted som i år
Jon undersøger muligheden for et bankskifte til en bank uden gebyrer
Jon har påtaget sig opgaven at skrive en ansøgning for at få fondsmidler hos Odsherreds kommunes
udviklingspulje, til forskønnelse af stien mod stranden.

Punkt 4: Nye skilte
Bestyrelsen bestiller følgende skilte:
•
•
•
•

Et ”Kør forsigtigt skilt” med max 15 eller 20km/timen påbud (skal placeres på Pileengen skiltet)
Et Kukkerengen skilt – med hængsler
Et Fuglevænget skilt + ny stander +nye hængsler –
Et lidt mindre skilt med skriften: Til stranden → som kan skrues på standeren ved Fuglevænget

Punkt 5: vejgennemgang - gik fint.
Bestyrelsen er blevet oplyst, at opretningen af vejene går i gang i uge43. De kommentarer bestyrelsen har
fået vedr. vejenes tilstand er bragt videre til entreprenøren ved vejgennemgangen. Der kommer en
årsgennemgang om cirka et år, altså formentlig i september 2019.
Punkt 6: kontingentbetaling
Jon skriver en mail til alle beboere med opkrævning af kontingent per 1/11.
Punkt 7: Referater på hjemmesiden
Vi lægger fremover referater fra bestyrelsesmøderne ud på hjemmesiden, så de er tilgængelige for alle
Punkt 8: evt.
Hyggesnak om diverse – blandt andet de enorme mængder af tang, som er skyllet op på vores fine strand.

Næste møde:
Søndag d.3.februar – hos Jon kl. 18.00/ Birkevang 26c 3500 Værløse

