Fiskervej d. 23. august 2021

Fiskervej Grundejerforening Bestyrelsesmøde
D. 7. september 2021 kl. 18:00.
Sted: I området. Specifikt sted følger

Bestyrelse:

Poul Fedders, Mogens Krog Larsen, Pia M. Brandt, Pia Fedders, Jørgen Nielsen, Martin
Larsson

Dagsorden:

1.
2.
3.
4.

Godkendelse af dagsorden
Gennemgang og godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde
Orientering fra formanden samt bordet rundt
Specifikke punkter
a. Klipning af arealer
b. Hjemmesiden
c. Arbejdsdag
d. Badebro – vores grundejerforening står udenfor samarbejdet. Ønsker vi det?
e. Skanlux sagen
f. Transformerstation
5. Indkomne sager
6. Evt.
7. Næste møde

- - - oOo - - -

Classified as Business

Referat bestyrelsesmøde:
Den 07.09.2021

Tilstede: Poul Fedders,
Mogens Krog Larsen, Pia
M. Brandt, Pia Fedders,
Jørgen Nielsen, Martin
Larsson
Afbud:

Referent: Pia M. Brandt

Emne

Kommentarer

Aftaler

1. Godkendelse af
dagsorden

Dagsordenen er godkendt. Suppleanten deltager på
lige fod med de andre deltager. Der kan også tages
beslutninger over mail.

2. Gennemgang og
godkendelse af referat
fra seneste
bestyrelsesmøde

Vi godkender referatet over mail.
Generalforsamling den 21. maj 2022 kl. 12.00 – på
Skovby Kro

3. Orientering fra
formanden samt
bordet rundt

Formanden har været i
dialog med kommunen og
pressen og vi må
konstatere, at dialogen
med kommunen går ret
trægt.

4. Specifikke punkter

Klipning af arealer:
Mogens oplyser at der er
styr på det resten af året.
Vi er kommet fint ud af
det andet, og vi har nu
Madsen Mommark til at
klippe, og det bliver en
billigere løsning.

•
•
•
•

•
•

a. Klipning af arealer
b. Hjemmesiden
c. Arbejdsdag
d. Badebro – vores
grundejerforening står
udenfor samarbejdet.
Ønsker vi det?
Hjemmesiden: Martin
e. Skanlux sagen
f. Transformers station fortæller om flere tilbud:
Reklamehuset, WebKoncept og ticom. Der er
hentet ind og hvad de
koster og kan tilbyde.

Arbejdsdag: Vi har drøftet
hvad der skal laves på
arbejdsdagen og hvad der
skal købes ind.

Madsen glemmer af og til, at stille
fodboldbanemålene op igen efter klipning af
græsset. Mogens tager kontakt til Madsen

Vi er enige om, at vi skal have en hjemmeside. Og at
vi ønsker at sige ja tak til tilbuddet fra Web-koncept
til 8376 kr for 24 mdr.
Hjemmeside domainnavn:
www.fiskervej-mommark.dk

Vi mødes hos Pia og Rasmus Fiskervej 108
Lørdag den 25. september kl. 10.00
Ting der skal laves:
• Broen skal have trådnet over det hele.
• Bænkene skal ses efter og have Gori
• Vejene skal ses efter for huller og udbedres.
• Der skal fejes og gøres rent ved
affaldsstander.
• Postkasserne skal vaskes og pudses op.
Indkøb: Trådnet, pølser, brød, øl og vand.
Pia lave en indbydelse til arbejdsdagen.

Classified as Business

Badebro: Drøftelse om vi Emnet tager vi op på et senere tidspunkt, når
skal være med omkring
Skanlux sagen er afsluttet.
badebroen. Skal vi gå ind i
et fællesskab.

Skanlux: Drøftet…
Poul ringer til politikerne, efter at der har været
Vi har bedt om møde med noget i aviserne, så vi får dem som medspiller.
kommunen.
Vores krav er: ikke flere
huse skal føres op og der
skal laves ny vej, så
trafikken minimeres.
Vi får hjælp af pressen. Vi
overvejer ankestyrelsen.
Vi har tæt samarbejde og
kontakt med Formanden
Johs fra Fritidshusejernes
Landsforening.

Transformers station:
Drøftet vedr.
beplantninger.

5. Indkomne sager

6.

Evt.

7.

Næste møde

Poul giver Jørgen kontaktoplysningerne. Vi har
tidligere godkendt placeringen af transformatoren
og har deraf 22.000 kroner til gode af elselskabet.

Ingen indkomne sager.

Drøftet.

Uge 43 – 44 er passende hos Pia og Poul kl. 18.00 på
hverdage eller kl. 10.00 i weekender.

Classified as Business

