
  
                 Referat af bestyrelsesmøde 4. juli 2008 kl. 19.  
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Til stede:  
 
                  Kurt Leif Jensen (formand) ref
                  Kurt Lind (næstform
                  Carl-Erik Wit
                  Bent 
Fraværende:     Theis Petersen (kasserer)
 
 
     Udsendt dagsorden:
 
1.  Hvad fik vi ud af generalforsamling - og hvordan kommer vi videre. 
2.  Grøn dag (Hvad skal der ske) 
3.  Landliggerudvalget 
4.  Affaldsbeholder ved Laden 
5.  Evt 
 

 

  
Pkt. 1.  Vedtægtens § 7’s anvendelse i forbindelse med ejendomssalget Hofvej 9 skabte 
under Generalforsamlingen 2008 en del debat, dog var det bestyrelsens opfattelse at  
hvis § 7 skulle finde anvendelse kræver et i det mindste at parterne overfor bestyrelsen  
skal gøre opmærksom på ønsket om brugen af paragraffen.   
  
Bestyrelsen ønskede dog stadig at beholde vedtægtens § 7 i sin nuværende form , vel 
vidende at foreningen ingen mulighed har for sanktioner hvis en af parterne  
Ikke overholder vedtægten.  
Formanden forsøger at undersøge  hvorfra og med hvilken baggrund § 7 historisk 
stammer fra. Kurt Lind vil forsøge at komme med et forslag der kan gøre paragraffen   
tydeligere.  
  
  
Pkt. 2. Grøn dag 2008 søges afholdt  en lørdag  i september – oktober (endelig dato
senere).  
Det primære mål denne gang bliver mosen, med fældning og udtydning af træer.  
(Flis maskine bliver opsat i nærheden af mosen.)  
Laden trænger til rengøring og evt. maling af træværk, (hvis udgiften ikke er for stor  
gøres mulighed for slibning af gulv i salen).  
Undersøgelse af Ladens tag (Jan Sørensen) kan muligvis skaffe en lift.  
(der afholdes et møde kort før Grøn dag).  
  
  
Pkt. 3. Kurt Lind deltager i Landliggerudvalget 5. juli (herfra er senere udsendt referat)  
  
   



Pkt. 4. I forbindelse med, at alle grundejere i Kalundborg kommune skal beslutte sig til  
hvilken størrelse container der ønskes, har Theis oplyst at Laden tilsyneladende ikke  
findes i kommunes register. Bestyrelsen forholder sig tavs og håber derved at foreningen  
kan undgå betalingen og tømning af skrallecontaineren ved Laden.  
Herefter må vi forvente, at brugerne selv fjerner deres affald efter festen.  
  
Pkt. 5. Som ved et mirakel ser det ud til at affaldssækken ved stranden bliver tømt, så er 
dette problem måske løst.  
Carl ønskede at den nye ejer af Hofvej 9. fik startet oprydningen af grunden. (formanden 
retter henvendelse).  
 
Fremover bliver vores generalforsamlings-referater på hjemmesiden sikret med kodeord 

   
  
  
  
  
  
Mødet hævet kl. 21              

t Frisk  
         

       

  
Sign.  
  
Kurt Leif Jensen      Kurt Lind       Carl-Erik Witthøft        Ben
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