Bestyrelsesmøder 1990 - 1999.
Dette dokument indeholder en gengivelse af grundejerforeningens gamle forhandlingsprotokoller
om bestyrelsesmøder i årene 1990 - 1999.
Der er ikke tale om en fuldstændig afskrift af de gamle protokoller, men indholdet af disse er fuldt
ud gengivet. Nogle protokoltilførsler både om generalforsamlinger og bestyrelsesmøder er kortfattede. F. eks. står der nogle steder i protokollerne, at spørgsmål har været drøftet, uden at det oplyses, hvad man besluttede.
Bestyrelsesmøde den 7. februar 1990 hos formanden, Helge Hansen.
Ifølge protokollen havde formanden ikke havde ret meget at bemærke, men han omtalte et brev fra
kommunen om renovation; d.v.s bortkørsel af storskrald, haveaffald, flasker o.s.v. Noget af hvilket
ville blive sat i gang i midten af 1990, men efter hans forespørgsel hos kommunen ville grundejerne
få direkte besked.
Der blev fastsat dato og dagsorden for generalforsamlingen.
Kassereren forelagde regnskabet for 1989 med et pænt overskud (størrelsen oplyses ikke).
Sluttelig omtalte formanden nye vanskeligheder med Mågevej. Den nye ejer af Poul Sørensens
ejendom havde etableret ”bump” på vejen uden afmærkning. En bilist havde derfor og på grund af
for høj fart fået skade på sin bil. Bilisten havde klaget til formanden, som havde talt med grundejeren, der ikke viste større forståelse.
Bestyrelsen mente, at politiet måtte ind i billedet.

Bestyrelsesmøde den 14. Oktober 1990
Hele bestyrelsen var mødt.
Formanden Helge Hansen bød velkommen til de 2 nyvalgte bestyrelsesmedlemmer John Skov og
Werner Lucas.
Lucas blev valgt som ny næstformand.
Formanden omtalte beskæringen langs vejene, som et ømt punkt, som han ved henstillinger har søgt
at få klaret.
Han omtalte også den renovationsordning, der var sat i gang, og som kommunen ville udsende besked om.
Formanden havde fået et brev fra Kokkevang Grundejerforening, som ikke længere ville betale sit
årlige vejbidrag på 250 kr.
Bestyrelsen vedtog et svar om, at den gamle aftale ikke bare kunne annulleres, da Kokkevangs
grundejere stadig bruger vore veje. Bestyrelsen fastholdt, at Kokkevang skal betale vejbidrag.
Kassereren Flemming Eliasen oplyste, at de sidste restancer var betalt.
Han spurgte til medlemsskabet af SAGT.
Formanden svarede, at medlemsskabet var frivilligt, og at foreningen hidtil havde haft nogen gavn
deraf.

Bestyrelsesmødet den 12. Marts 1991 på Vigerslev Alle 13
Hele bestyrelsen var mødt.
Formanden oplyste, at der var skrevet til Kokkevang Grundejerforening, at foreningen ikke kunne
acceptere, at Kokkevang ikke ville betale vejbidrag. Der var ikke kommet noget svar eller betaling.
Der havde været små udgifter til vejene i 1990. Han ville her i foråret sørge for tiltrængte reparationer på nogle af sidevejene.
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Kassereren fremlagde det reviderede regnskab med et pænt overskud som følge af de lave udgifter
til vejene.
Han foreslog, at bestyrelsen på generalforsamlingen skulle få vedtaget en forhøjelse fra 10 kr. til 25
kr. for for sen betaling af kontingent.
På generalforsamlingen ville bestyrelsen også foreslå en forhøjelse af honorar til formanden til
1.000 kr. årligt og til 2.000 kr. årligt til kassereren.
Dagsorden for generalforsamlingen blev besluttet.
Bestyrelsen ville foreslå uændret kontingent.

Bestyrelsesmødet lørdag den 29. September 1991 hos formanden på Udlodden 36.
Hele bestyrelsen var mødt.
Bestyrelsen besluttede at udmelde foreningen af SAGT pr. 1. Oktober 1991. Bestyrelsen fandt
SAGT´s indsats minimal, dens administration ”rodet” og den sidste kontingentforhøjelse til 10 kr.
pr. medlem som for meget for grundejerforeningen.
Kassereren oplyste, at der var 4 restancer på kontingent for 1991, og bestyrelsen diskuterede måder
for inddrivelse.
Formanden havde fået en henvendelse fra en grundejer på Gøgetoften om oversvømmelse forårsaget af svigtende afløb fra sø ved Ternevej (Fuglebakkens Grundejerforening). Grundejeren mente,
at foreningen skulle betale tilskud til etablering af filter m.v.
Bestyrelsen var enig om, at udgifter med dræn på grundene og rensning af disse påhviler ejerne.
Endelig besluttede bestyrelsen at gennemgå foreningens vedtægter, og at alle kunne komme med
ændringsforslag til næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsesmøde onsdag den 5. Februar 1992 på Vigerslev Alle 13.
Hele bestyrelsen deltog.
Formanden havde rettet henvendelse til den nuværende ejer af Pouls Sørensens ejendom om et faldefærdigt plankeværk, der var til gene for færdslen, og som stod på vejen.
Bestyrelsen mente, at ejeren måtte fjerne plankeværket.
Kassereren forelagde regnskabet, som viste et underskud på ca. 12.000 kr. Han havde en vis kritik
til den store udgift på 32.000 kr. til vejarbejde. Han mente, at der burde indhentes tilbud på arbejde
af den størrelse.
Formanden bemærkede, at han på generalforsamlingen havde forudsagt ret store vejudgifter. Vejudgifterne var i 1990 kun godt 2.700 kr. I 1991 skulle der ske omfattende reparation af alle sideveje
samt Udlodden. Han havde også spurgt Gunnor Nielsen om pris, hvilket Gunnor Nielsen ikke kunne forudsige på grund af materialemængde, kørsel m.v.
Generalforsamlingen blev fastsat til den 6. Maj, og dagsorden herfor blev bestemt.
Til slut blev vedtægterne gennemgået, og ændringer noteret til forelæggelse på generalforsamlingen.

Bestyrelsesmødet lørdag den 20. Juni 1992 hos næstformanden Werner Lucas, Skovsvinget 5.
Foreningens formand gennem 13 år, Helge Hansen, døde den 9. Maj 1992.
Werner Lucas blev valgt som ny formand, og suppleanten Kaj Pedersen, som var mødt, indtrådte i
bestyrelsen.
Bestyrelsen drøftede fornyelse af drænet på det øverste stykke af Moselodden og ville indhente tilbud, så arbejdet kunne udføres evt. i september for at undgå opgravning i sommertiden.
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Kørslen på især Udlodden, hvor mange kørte uden omtanke og med for høj fart, blev drøftet, ligesom det blev drøftet, at der på Klintevej var opsat skilte om hastighedsbegrænsning.
Bestyrelsen besluttede at rette henvendelse til politimesteren i Holbæk om opsætning af skilte om
20 km/t.
I øvrigt var vejene også Udlodden i tålelig stand, og bestyrelsen var enige om nogen afventning
med reparation, også for fartens skyld.
I bestyrelsesmødet deltog de valgte stemmetællere, W. Nielsen og J. Falkendorf.
Der var indkommet 54 stemmer om vedtægtsændringerne. 49 ja og 5 nej.
Der skulle derfor skrives nye vedtægter med de nu vedtagne ændringer.

Bestyrelsesmøde lørdag den 27. Februar 1993 hos formanden, Werner Lucas, Skovsvinget 5.
Rømer havde meldt afbud, og Kaj Pedersen var fraflyttet.
Arbejdet med drænet på Moselodden var fuldført.
Dagsorden for generalforsamlingen blev bestemt.
Flemming Eliasen fremlagde regnskab.
Bestyrelsen drøftede, hvad der kunne gøres med hensyn til ”Søgården”, og de gener den forvoldte.
Lucas ville henvende sig til kommunen om det.
Han ville spørge Gunnor Nielsen om priser på færdselsskilte med ”Gennemkørsel forbudt” og opstille samme til Udlodden.

Bestyrelsesmøde den 31. Juli 1993 hos formanden, Skovsvinget 5.
Formanden oplyste, at vejskilte var blevet efterset, renset og et enkelt flyttet.
Udlodden havde pålagt støvbinder.
Der skulle sendes et brev til medlemmerne om beskæring af træer over/ved veje, og om ekstra parkeringsplads på grunden til gæster, da fremmede biler pladsmæssigt er et stigende problem, samt en
opfordring om at give besked ved fra- og tilflytning og privat adresseændring.
Der var kommet klager over ”Søgårdens” skiltning på veje, trafikbelastning af området og kundeparkering på vejene.
Bestyrelsen besluttede at henstille til kommunen at se på sagerne igen.
Bestyrelsen ville undersøger muligheden af at skabe sandstrand i Nyrup Bugt ved at lægge drænrør
ud i vandet.
Der blev orienteret om repræsentantskabsvalget til vandværket. Der skulle udsendes opstillingslister
med opfordring om at forsætte så vidt muligt.
Formanden foreviste en generalforsamlingsindkaldelse fra en anden grundejerforening med reklamer fra lokale handlende og håndværkere. Indkaldelsen var udført som et blad med vedtægter og
regnskab.
Det skulle undersøges, om foreningen kunne gøre det samme.
Kassereren oplyste, at det var lykkedes at inkassere en 3 år gammel restance. Der var 2 restancer.
Den ene ejendom var overtaget af kreditforeningen, og der var sendt en rykker for den anden.
Et kort over området skulle sendes til de nye bestyrelsesmedlemmer.
Det blev diskuteret, om generalforsamlingen skulle holdes i sommerhusområdet for at prøve at få
flere til at møde op.
Der var også forslag om fælles spisning i forbindelse med generalforsamlingen, men bestyrelsen
besluttede at vente endnu et år med den ide.
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Bestyrelsesmøde den 10. Marts 1994 hos kasserer Flemming Eliasen i Smørum.
Kassereren, formanden Werner Lucas og Elisabeth Smith deltog i mødet.
Formanden fortalte, at det i efteråret udsendte brev ikke havde hjulpet. Der var stadig træer, som
hang ud over vejene. Brolauget fungerer ikke tilfredsstillende.
Det blev drøftet, om foreningen skulle trække sig ud af samarbejdet eller betale sig fra at få badebroen sat op og taget ned. Eller om man endnu engang skulle spørge kommunen, om den ville gå
med; evt. som et beskæftigelsesarbejde. Spørgsmålene skulle drøftes på generalforsamlingen.
Henning Andersen havde undersøgt muligheden for at få skabt en sandstrand. Den mand, der havde
lavet et projekt på vestkysten, var død og firmaet eksisterede ikke længere.
Lucas havde spurgt Trundholm Kommune, som godt ville godkende og evt. støtte et projekt, hvis
foreningen fik alle instansers (Farvandsdirektoratet, Fiskeriministeriet, Miljøministeriet) og grundejerforeningers godkendelse. Der skulle laves et færdigt program.
Bestyrelsen besluttede at glemme alt om det.
Lucas var valgt ind i vandværket, og foreningens område var fint repræsenteret.
Eliasen oplyste, at vores vand er fint, rent uden sprøjterester eller andre grimme sager.
Lucas viste et brev fra Torben Nielsen, som opfordrede foreningen til at klage til kommunen over
deres beslutning om, at alle større afleveringer af haveaffald fremover skulle køres helt til Audebo.
Lucas havde klaget til kommunen, som svarede, at det var en aftale, der var indgået, men at kommunen ville medtage foreningens indvendinger i den videre behandling af sagen.
Eliasen ville give restanter endnu en uges respit og derefter sende en rykker med et gebyr på 50 kr.
Lucas skulle kontakte Højbyhallen eller Klintekroen om pris og mulighed enten den 14.-15. Maj
eller den 28.-29. Maj.

Bestyrelsesmøde hos formanden, Skovsvinget 5.
Datoen er ikke oplyst.
Kommunen havde igen åbent pladsen for aflevering af haveaffald.
Der var indkommet et forslag til generalforsamlingen.
Bestyrelsen vedtog, at foreningen ikke havde mulighed for at tvinge folk til at være med i et drænlaug.
Den store oversvømmelse på Gøgetoften og Uglevej opstod på grund af manglende drænrensning
på nabogrundejerforeningen. Det blev så renset grundigt igennem.
Foreningens holdning til drænlaugspørgsmålet er, at dette skal laves på privat initiativ. Gerne på
tværs af grundejerforeningerne. Foreningen vil være behjælpelig med navne og adresser på andre
drænejere, og hvor drænet går under foreningens veje, skal foreningen selvfølgelig sørge for foreningens del af vedligeholdelsen og erholde de udgifter, der måtte komme på den part, foreningen har.
Lucas ville bede Walther Nielsen om han har noget skriftligt omkring deres medvirken i et drænlaug.
Bestyrelsen enedes om at stille et modforslag til generalforsamlingen.
Der var modtaget en klage fra Hess om, at en af brøndene på Moselodden var oversvømmet. Lucas
ville bestille en slamsuger, så der kunne renses ud ned til Klintevejen.
Lucas havde fra kommunen modtaget en ”Handlingsplan for sommerhusområder”. Der var offentlig
møde derom den 28. Maj.
Ifølge egne udtalelser repræsenterede SAGT nu 80 % af sommerhusejerne i området. Hvis det var
rigtigt, skulle foreningen måske overveje at melde sig ind igen.
Udlodden skulle repareres og have støvbinder igen i år, da det virkede sidste år.
Der var nu kun 3 restancer.
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Bestyrelsen sluttede med en rundtur til de oversvømmede områder.

Bestyrelsesmøde den 2. Juli 1994 hos formanden, Skovsvinget 5.
Grundejerforeningen havde fået en regning på 351 kr. for spuling af en brønd på Ternevej.
Regningen, som var en del af en total regning på 3.300 kr., skulle betales.
Formanden for det etablerede drænlaug Arne S. Grevsen havde fået en adresseliste.
Drænlauget ville have grundejere fra de højtliggende grunde til at betale for det vand, der løber ned
til de lavtliggende.
Lucas ønskede ikke at drøfte spørgsmålet, men ville henvise drænlauget til at fremsætte forslaget på
næste generalforsamling.
Dernæst drøftede bestyrelsen et problem på Lærkelodden. En fra kommunen havde fundet drænet,
som var med sten o.a. på en grund i ”Skippergården”. Manden får regningen for rensning af drænet.
Lucas havde opsøgt damen på Lærkelodden 10 og anbefalet hende at gå videre med sagen via hendes forsikringsselskab. Damen ville gerne være med i ”Skippergårdens” drænlaug, så Lucas undersøgte sagen, men drænlauget eksisterede p.t. ikke.
Bestyrelsen drøftede et brev om visne grenbunker og badebro.
Mostrups vejledning om beskæring skulle sættes på bagsiden.
Ifølge Henning var der mange til at sætte badebroen op i år.
Reparation af vejene måtte udskydes lidt, da Torben Nielsen holdt ferie. Uglelodden skulle have
påkørt grus. Udlodden skulle repareres og støvbehandles, og hvis det ikke blev for dyrt, skulle Lærkelodden have 4-5 læs grus.
Hess kræver, at Moselodden repareres.
Skiltet på Moseloddden ved Klintevej skal flyttes til den anden side af vejen. Der skulle købes et
nyt skilt til at sætte på bagsiden af skiltet for ”Græslodden”.
Lucas skulle undersøge, hvad det ville koste at købe en mobiltelefon med oprettelse og abonnement
for et år. Hvis det var for meget, skulle der i stedet stilles forslag om forhøjet honorar til formanden.
Endelig omdelte Lucas vedtægterne for SAGT. Der skulle rekvireres en medlemsliste og det sidste
regnskab fra SAGT, før man drøftede sagen yderligere.

Bestyrelsesmøde den 15. April 1995 hos formanden,Skovsvinget 5.
Arne Grevsen havde igen forelagt over for Lucas, at der burde være flere med til at betale til drænet
på Gøgetoften-Uglevej-Ternevej. Lucas havde gjort opmærksom på, at det kun kunne ske ved en
vedtægtsændring. Grevsen ville forelægge forslaget på generalforsamlingen. Drænet er blevet efterårsspulet, og foreningen havde betalt for sin andel.
Det har ikke vist sig muligt at etablere drænlaug på Lærkelodden.
Bestyrelsen konkluderede, at dens holdning til drænlaugets forslag var, at bredejeren skal vedligeholde og betale til drænet.
Bestyrelsen ville foreslå uændret kontingent til generalforsamlingen.
Formanden og Henning Andersen var villige til genvalg.
Der var kun én reparation af veje i 1994. Den varede til gengæld hele sommeren. I 1995 får Lærkelodden grus i bunden, og Udlodden skal have sin sædvanlige omgang. Lucas skulle se på, hvad der
ellers trængte.
Der var klaget over træfældning på Kolibrivej, og Lucas sendte et brev til samtlige grundejere på
Kolibrivej. Flere meldte hus forbi, men det blev dog ordnet.
Elselskabet havde meddelt, at der ville blive lagt jordkabler i en del af området. Bestyrelsen forventede, at elselskabet giver de enkelte grundejere direkte besked.
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Der var modtaget materiale om, hvad SAGT laver og hvad de vil, men ingen regnskaber. Henning
Andersen ville kontakte SAGT for at få at vide, hvad medlemskab koster, og hvad pengene bruges
til.
Flemming Eliasen deltog den 8. April i møde om brolaug. 2 grundejerforeninger deltog ikke i mødet. Formuen var 13.545 kr. De årlige udgifter 3.-4.000 kr. Broen bliver ikke sat op i 1995 grundet
mangel på frivillige. Brevet fra brolauget skulle sættes op i skabet med opfordring til at melde sig,
hvis man synes, at broen skal op. Foreningen betaler sin andel i 1995, men kræver pengene tilbage
til næste år, hvis broen ikke kommer op igen. Der skulle også sendes en kopi af brolaugets brev ud
med indkaldelse til generalforsamlingen.

Bestyrelsesmøde den 6. April 1996 på Højby Kro.
Bestyrelsen var mødt fuldtallig!
Formanden, Werner Lucas berettede, at et træ var væltet henover en vej. Han havde også undersøgt,
hvad snerydning af Udlodden ville koste. Det var billigt og bestilt.
En klageformular skulle udsendes sammen med referat fra generalforsamlingen.
Man ville ikke give støtte Stenstrup Museum, ligesom man besluttede at holde sig ude af S.A.G.T.
Alle bestyrelsesmedlemmer ville stille op til vandværkets repræsentantskab.
Det blev bestemt at holde generalforsamling først i maj i København. Hess skulle foreslås som dirigent, kontingent skulle være uændret.
Kasserer John Eliasen var villig til genvalg. Det samme var bestyrelsesmedlemmerne John Skov og
Lisbeth Smith.
Endelig noteres i protokollen, at en drænsag, men ikke hvilken, var afsluttet uden ekstra omkostninger for grundejerforeningen.

Bestyrelsesmøde den 13. juli 1997 hos formanden, Skovsvinget 5.
Bestyrelsen startede med en cykeltur i området.
Uglevej og Gøgetoften skulle have ny asfalt. Udlodden var repareret og pålagt støvdæmpende middel. Der var lavet en afgravning ved ”Helges hus”, så vand kan løbe fra vejen. Det samme er sket
ved Gøgetoften. Et skilt på Lynglodden var blevet rettet. Der var bestilt grus til Bakkedraget, bunden af Uglevej, huller på Skovsvinget, huller på Bakkelodden samt en del af Mågevej.
Der var skrevet til kommunen om alarmer ved brand, og der skulle sendes kopi af brevet til Nykøbing Kommune og til S.A.G.T.
Bestyrelsen ville ikke nedsætte et ”haveudvalg”, idet bestyrelsen ikke følte sig kompetente til at
dømme om andres haver.
Der skulle sendes orienteringsbrev ud med navne på bestyrelsen og suppleanter. Eventuelt skulle
hele bestyrelsen have en medlemsfortegnelse, og udhængsskabet burde renoveres, hvilket man ville
spørge Rømer om.
I foråret 1997 behandlede bestyrelsen på sit møde på Lyngkroen en henvendelse om hundegøen i
august 1996 på Bakkegården.
Formanden havde skrevet til kommunen om det uhensigtsmæssige i, at brandslukning foregik fra
Vig med deraf følgende længere reaktionstid.
Brolauget havde skrevet omkring nedtagning af broen.
Udlodden skulle som sædvanlig repareres, og der var lagt asfalt på Uglevej og lidt i Skovsvinget.

Bestyrelsesmøde i september 1997.
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Der var skrevet til brolauget om at få stoppet fiskeri fra badebroen.
Der var lavet referat af generalforsamlingen til udsendelse til medlemmerne sammen med et nyhedsbrev.
Der var sket reparationer på Lynglodden, Moselodden, Uglevej, Græslodden og Udlodden.
Der var renset skilte og grene som dækkede skilte var klippet væk.
Kassereren mente, at udgifterne dertil på godt 15.000 kr. var for meget.
Bestyrelsen besluttede at gå hen og se, om der skulle asfalteres på Gøgetoften. Det blev efter besigtigelse besluttet at vente med asfaltering et år til.
Kassereren efterlyste et opdateret matrikelkort med vejnavne, så medlemslisterne kunne ajourføres.
Bestyrelsen ville bede Rømer behandle udhængsskabet.

Bestyrelsesmøde i marts 1998 på Islev Kro.
Formanden omtalte en henvendelse fra en grundejer, som ikke kunne få sin nabo til at skære et generende træ ned. Formanden havde fået vejmanden til at ordne det.
Formanden havde også haft en brevveksling om en grundvandspumpe.
Der var kommet en henvendelse fra et firma, som ville ordne foreningens veje, men bestyrelsen
besluttede at fortsætte med sin hidtidige vejmand, vognmand Torben Nielsen.
Man var i øvrigt enige om, at Udlodden skulle ordnes.
Skiltet ”Privat vej” på Udlodden var fjernet. Man besluttede ikke købe et nyt men at lade den tomme stander blive stående.
Bestyrelsen gennemgik kommunens handlingsplan, som man ikke fandt berørte foreningens område.
Man drøftede, om brolauget burde forsøge at få kommunen til at overtage badebroen.
Kassereren oplyste, at der manglede indbetaling af kontingent fra 15 medlemmer. Der var et underskud på ca. 17.500 kr. efter asfaltarbejder i 1996. Formuen var på ca. 52.000 kr.

Bestyrelsesmøde i august 1998.
Formanden havde fået en klage over manglende træbeskæring hos en grundejer, som ikke boede i
grundejerforeningens område. Werner Lucas havde skrevet derom.
Lucas havde også fået svar fra kommunen om vandafgiften. [(Protokollen oplyser ikke, hvad svaret
gik ud på].
Udlodden, Mågevej, Moselodden, Englodden, Tværlodden og Skovsvinget var reparerede. Udlodden skulle ordnes endnu engang efter en meget våd sommer.
Kassereren var imod endnu en reparation af Udlodden.
Man drøftede asfaltering af indkørslen fra Klintevej til Udlodden samt på Gøgetoften og Skovsvinget. Der skulle indhentes tilbud, da der sandsynligvis ikke var råd til det hele. Man diskuterede
vognmandens priser. Der var bred enighed om, at det var billigt, også når han fik andre til at asfaltere.
Der skulle skrives til en grundejer på Skovsvinget, som ikke havde holdt sin beplantning nede, hvilket skulle ordnes inden en evt. asfaltering.
Bestyrelsen ville undersøge hos kommunen, om kommunen ville rette henvendelse til grundejere,
som ikke holder deres beplantning nede.

Bestyrelsesmøde i april 1999.
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Formanden havde lavet en ny aftalte med vognmand Torben Nielsen, som selv skulle holde øje med
Udlodden og reparere denne vej to gange årligt.
Formanden havde sendt bestyrelsesmedlemmerne breve med priser for asfaltering. Asfaltering måtte udskydes, da der ikke var penge dertil.
Formanden havde skrevet til en grundejer på Skovsvinget om at holde beplantningen nede.
Indkørselen til Udlodden fra Klintevej skulle repareres, og man skulle prøve at nå Skovsvinget også.
Bestyrelsen ville foreslå en kontingentforhøjelse til 200 kr.
Der var kommet en henvendelse om en oversvømmelse [protokollen oplyser ikke hvor], og formanden havde svaret på henvendelsen.
Kassereren fik lov til at købe en kopimaskine, og han foreslog, at rykkergebyret skulle sættes op til
100 kr., hvilket bestyrelsen ikke nåede til en konklusion om.
Om badebroen blev oplyst, at der kun var 1.500 kr. i kassen, men at der nu skulle komme kontingenter ind. Året før var opkrævningen alt for dyr. Kassereren ville kontakte bnrolaugets formand for
at høre, hvilke planer han havde.

Bestyrelsesmøde i august 1999 på restaurant Dalaman.
Formanden, Werner Lucas, havde bestilt pålægning af asfaltklatter på Uglevej og påfyldning af den
lavtliggende del på grund af oversvømmelser. Der skulle ske reparationer på Lynglodden, Moselodden, Englodden, Henriks Alle, Græslodden og Tværlodden. Udlodden var repareret.
Der var kommet en klage over et drænsammenbrud på Lærkelodden, så bestyrelsen skulle kontakte
formanden for drænlauget om, hvor problemerne stammede fra. På Moselodden havde der stået
vand op af en sivebrønd, og en grundejer havde lukket samlebrønden og skulle derfor have en regning for spuling af dræn samt pålæg om at reetablere samlebrønden. Naboen havde rørlagt en å og
skulle retablere åen.
Kommunen havde taget affære med hensyn til drænet ved Højbyrenden. Kommunen havde sendt en
regning, men formanden havde påpeget, at problemet ligger i den sidste del af drænet.
En kvinde fra Kolibrivej havde ringet til formanden om, at skraldevæsnet ikke ville hente affald på
grund af kritisable adgangsforhold., Kommunen ville se på problemet, herunder på beplantning på
Skovsvinget.
Torben Nielsen ville se på mosehullet ved Bakkedraget/Kolibrivej.
Kommunen havde ordnet asfalteringen ved indkørslen fra Klintevej.
Bestyrelsen ville vente med asfaltering på Skovsvinget men asfaltere på Gøgetoften.
Formanden havde lavet et orienteringsbrev om hundegøen.

