Fiskervej d. 18. april 2022

Fiskervej Grundejerforening Bestyrelsesmøde
D. 8. marts 2022 kl. 18:00.
Sted: Hos Jørgen, Fiskervej 76

Bestyrelse:

Poul Fedders, Pia Fedders, Jørgen Nielsen, Martin Larsson

Ikke til stede: Pia M. Brandt, har meldt fra i bestyrelsesarbejdet. Mogens Krog Larsen er desværre gået
bort.

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. Forhold efter Mogens, vores kasserers bortgang:
1. Banken skal åbnes – procedure er indledt
2. Bogholderisystem skal åbnes – procedure er indledt
3. Bogføring – og regnskabsassistance ved Jan Barasinski
b. Hjemmesiden
c. Skanlux sagen
d. Udbedring af grusvejen
e. Generalforsamling i maj måned – indledende planlægning
5. Indkomne sager
6. Evt.
7. Næste møde

- - - oOo - - -
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Referat bestyrelsesmøde:
Emne

Kommentarer

Aftaler

1. Godkendelse af
dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Gennemgang og
godkendelse af
referat fra seneste
bestyrelsesmøde

Referatet er tidligere godkendt
pr. mail

3. Orientering fra
formanden samt
bordet rundt

Vores kasserer, Mogens Krog Larsen er desværre
Poul tager kontakt til Bank og
gået bort efter kort tids sygdom.
Jan Barasinski
Poul er i kontakt med Mogens’ hustru og Poul vil
modtage hvad Mogens har liggende af papirer og
materiale vedr. Grundejerforeningen, regnskab m.v.
Der udestår en række opgaver mht. at få adgang til
bogholderisystemet, få åbnet bankkontoen m.v.
Poul påtager sig opgaven.
En ny kasserer skal findes helst så hurtigt som
muligt, hvis ikke andet så, så en midlertidig læsning.
Poul forhører sig hos vores revisor, Jan Barasinski,
om han har mulighed for at hjælpe.

4. Specifikke punkter
a) Forhold efter Mogens, Drøftet og besluttet under pkt. 3. Martin kunne
vores kasserers
dertil oplyse, at han havde fundet ud af, at
bortgang
foreningens CVR er registreret i Jens Hamanns
navn. Det skal ændres. Poul tager undersøger
hvordan det kan ændres.
b) Hjemmesiden

Martin har frigivet hjemmesiden og den er blevet
godt modtaget.

c) Skanlux sagen

Poul og Jørgen sammen med Lone Entwisle fra
Rævebæk, har haft møde med forvaltningen d. 31.
januar, hvor teamet var vej forhold til og fra
Skanløkke. Vores interesser blev fremført:
I. Den eksisterende adgang via Fiskervej skal
lukkes for kørende trafik.
II. Ny vej skal føre fra Sarupvej og ind til Skanløkke
III. En sådan ny vej må dog ikke gå på nordsiden af
hegnet, hvor jernpladerne lå i sin tid. Det kan
accepteres, at vejen går hvor jernpladerne lå i
sin tid.
IV. En ny vej parallelt med det gamle
jernbanelegeme vil være at foretrække.

Poul vedr. CVR ændring

På mødet d. 31. januar bad Poul, Jørgen og Lone om
at forvaltningen indkaldte til et ny møde for at drøfte
antal huse i den nye lokalplan og stisystemer.
Forvaltningen ville dog ikke give tilsagn på flere
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møder. Poul har rykket for nyt møde, men har ikke
fået svar.
Poul tager kontakt til Kirsten Bachmann

d) Udbedring af
grusvejen

Poul kontakter Kirsten
Bachmann

Vi fik grusvejen udbedret i december måned, efter Poul kontakter kommunen/
rykkere, af Skanlux. Nu trænger vejen igen til Skanlux
udbedring.

e) Generalforsamlingen – Skovby kro er bestilt. Kenneth Rasmussen har givet Alle – der skal findes nye
indledende
tilsagn om at stille op som dirigent.
bestyrelsesmedlemmer
planlægning
Poul, Jørgen og Martin forsætter i bestyrelsen. Pia
Brandt har meldt fra i bestyrelsesarbejdet, Pia
Fedders ønsker ikke at genopstille og Mogens er
desværre gået bort.
2 nye bestyrelsesmedlemmer og 2 nye suppleanter
skal derfor findes.
5. Indkomne sager

Ingen indkomne sager.

6. Evt.

Intet

7. Næste møde

Drøftet.

Møde afholdes inden
generalforsamlingen.

Sønderborg, d. 18. april 2022
PBV, Pia Fedders
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