Referat af bestyrelsesmøde den 29. august 2010
Til stede var: Bo Fredsøe, Lene Winther, Christina Carter og Carsten Andersen.
Molen
Det specielle havnetræ til molen er kommet, men idét vi er kommet så langt hen på året blev det
besluttet at udsætte projektet med belægning på molen til foråret 2011, hermed bliver også noget af
udgiften overført til nyt regnskabsår.
Det forventes at projektet vil løbe op i ca. 22.000 kr. Formanden for GF Øster Smedegård kontaktes
for forholdsmæssig betaling. Foreningens formand har på deres forenings vegne været positiv overfor at medfinansiere en del af renoveringen, idet deres medlemmer bruger molen af og til.
Der vil komme en udmelding om, hvornår arbejdet med træbelægningen forventes udført, dog først
i foråret 2011.
Prokura
Der har været en hel del problemer i opstarten, men det hele skulle snart være på plads, og Christina
(kasserer) vil se på muligheden for at samle foreningens konti i én bank.
Vejen
Efter regnvejret er der opstået nogle huller i vejen. Vi forsøger at fylde det grus i, som er tilbage på
fælles arealet. Det overvejes, om vejen skal vedligeholdes 2 gange om året. Det vil være en merudgift på 6.000 kr
Foreningens Værktøjer
Værktøjerne står opmagasineret på gården hos Erik. Der lægges mere info på foreningens hjemmeside vedr. udlån. Der var snak om indkøb af en buskrydder for nemmere at kunne holde området
nede ved strand og bådeplads. Nærmere oplysning via Carsten Anderen.
Kontakt informationer
Bestyrelsens kontaktinformationer lægges på foreningens hjemmeside. Medlemmer, som ønsker at
oplyse kontaktinformation (telefon) som led i naboovervågning, kan ligeledes få lagt information på
hjemmesiden.
Kloakering
Bestyrelsesmedlem Carsten beder Chris Crew, en af vore beboere, der senest har spurgt til kloakering, om seneste info fra kommunen, så det står helt klart, hvilke planer Lejre Kommune har for
fremtiden vedrørende spildevandsafledning.
Vedtægter
Foreningens vedtægter er blevet revideret, så de er ført op til aktuelt niveau. De foreslåede ændringer lægges på foreningens hjemmeside, så alle medlemmer kan orientere sig om forslaget til ændringer. Forslaget vil blive behandlet på næste ordinære generalforsamling.
Næste møder
Næste bestyrelsesmøde: søndag den 6. marts 2011 kl. 10:00

Generalforsamling er planlagt til søndag den 29. maj 2011 kl. 11:00

