Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Vej 15, Vig Lyng
25. november 2020 kl. 19:00 hos Per Gunslev,
Baunegårdsvej 38, 2820 Gentofte
Dagsorden:
1. Konstituering af bestyrelsen
2. Bestyrelsens arbejdsform og kommunikation til medlemmerne
Evaluering på baggrund af sommerens kommunikation udenom
bestyrelsen
3. Vedligeholdelse af vejene. Plan og status for vedligeholdelse
4. Vandløb og grøfter. Skal bestyrelsen involvere sig i dette? Vedlagt
oversigter over vandløb og dræn modtaget fra Odsherred Kommune
5. Aktiviteter i 2021 Sommerfest (hvis forsvarligt) og generalforsamling
6. SAGT. Orientering fra repræsentantskabsmøde. Hvad har vi ud af
medlemskab? Skal det fortsætte eller opsiges? Diverse materiale
vedlagt.
7. Økonomi herunder status på betaling af kontingent
8. Ajourføring af hjemmesiden
9. Foreningens naturvejledere og status for fjernelse af rynket rose
10. Eventuelt herunder næste møde
Til stede:
Per Gunslev, bestyrelsesmedlem
Jon W. Møllebro, bestyrelsesmedlem
Jette Singleton, suppleant
Kate Flenting suppleant
Afbud fra Rikke C. Stobbe, bestyrelsesmedlem
1. Bestyrelsen konstituerede sig med Per som Formand og Jon som
Kasserer og Rikke som menigt bestyrelsesmedlem
2. Bestyrelsen vil fortsætte med den transparente kommunikation til
medlemmerne med udsendelse af referater fra bestyrelsesmøder og
generalforsamling samt udsendelse af nyhedsbreve og anden
information, der vurderes af almindelig interesse.
Alt vil blive up-loaded til foreningens hjemmeside
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3. Bestyrelsen vurderer at vejenes stand pt. er af en ok standard, med de
uundgåelige huller der til stadighed dukker op. Når det vurderes
nødvendigt indkaldes ”vores” vognmand til at udlægge nyt top-lag på de
pågældende strækninger
4. Vandløb og grøfter, hvor vedligeholdelse heraf er et stort problem i
andre grundejerforeninger, blev drøftet men det er bestyrelsens
opfattelse, at dette ikke er et issue i vores grundejerforening
5. Bestyrelsesmøder vil blive holdt løbende, med næste møde tirsdag den
23. februar 2021 kl. 18:00 hos Jette. Derudover vil sommerfesten løbe
af stablen lørdag den 28. august 2021 og generalforsamlingen søndag
den 19. september 2021. Nærmere herom senere
6. Per orienterede om det afholdte repræsentantskabsmøde i SAGT og
det blev besluttet, at Per retter henvendelse til en nyvalgt suppleant for
at høre nærmere om, hvad der sker i den forening
7. Økonomien ser rigtig fornuftig ud og Jon oplyste, at ca. 80% af
medlemmerne indtil nu har betalt kontingent for indeværende år.
Venlige rykkere vil blive udsendt, når vi kommer ind i julemåneden
8. Per vil kontakte vores web-master (Jan Grenov) og få foreningens
hjemmeside opdateret
9. Vores naturagenter skal have eget afsnit på hjemmesiden, med en kort
beskrivelse af hvilke ydelser de kan tilbyde, samt deres navne og
mobil/e-mails.
Fjernelse af Rynket rose er pt. sat på hold grundet Covid-19
10.
I indeværende år er der kommet nye ejere på 5 af parcellerne i
foreningen.
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Bestyrelsen vil tale med ejeren på hjørnet af Vej 15 og Lyngvejen,
vedr. beskæring af dennes beplantning, for at få forbedret
oversigten ved udkørsel fra Vej 15
For at skabe ny mulighed for kommunikationen beboerne i mellem
har bestyrelsen oprettet en Facebook-side. Den nye Facebookside er beregnet til uformel dialog om aktuelle emner, for eksempel
praktiske tips, anbefalinger af håndværkere, katte-efterlysninger,
udlån af værktøj, advarsel om vejrforhold eller blot billeder af
årstiderne i området.
Sådan kommer du med:
• Åbn facebook og søg på Grundejerforeningen Vej 15
• Afvent godkendelse fra administrator (Jette Singleton)
• Du er klar til at læse og skrive opslag om stort og småt
Ved at deltage i gruppen giver man ikke adgang til sin private
Facebook profil. Det er naturligvis helt frivilligt om man ønsker at
deltage i gruppen, og den er alene tiltænkt som et supplement til
hjemmesiden. Referater og dagsordener vil fortsat være at finde på
hjemmesiden.

