Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde afholdt fredag d. 3. april kl. 16. Søgårdsvej 49.

Dagsorden:

1.

Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendt både fra generalforsamlingen og forrige bestyrelsesmøde den.

2.

Konstituering.
Genvalg til alle. Formand Bettina Ulstrup, Kasserer Dorthe Ibsen, Næstformand og
referent Claus Gaarde.

3.

Økonomi.
Der er 84.925,82 kr. i kassen dags dato. Der er betalt Oksbøl savværk og
generalforsamling til Ansager Musik Hotel.

4.

Evaluering af GF 2020.
Dejligt levende generalforsamling med god debat og spørgelyst.

5.

Beslutning om hvor GF 2021 skal afholdes.
Ansager Musik hotel den 14. marts 2021 kl. 10.30.

6.

Status på vejsituationen.
Der er ingen problemer nu, der er kommet grus på. Der mangler grus enkelte steder og
det vil blive udbedret snarest. Der er aftalt at hæve vejen 10 cm. Ved søgårdsvej 95 og
der omkring lavningen i vejen. Der er appelleres fremover til at chaufføren dosserer
gruset bedre så frem det er muligt.

7.

Status på fældning og nedskæring af træer på fællesarealer.
Pt. er alt ok.

8.

Status på forhøjet vandstand i området.
Punktet udskydes til senere behandling.
Men pt. ingen problemer, problemet er svært at løse og de tiltag der skal laves, er den
enkelte grundejers beslutning evt. sammen med naboer og genboer. Men husk på at vi
har fået historisk meget regn i nov. – dec. – jan. og februar samt at gentagelse sikkert
ikke sker foreløbigt. Men vi skal som grundejere alle sikre os mod mere regn med små og
store tiltag. Husk at der ikke må lukkes regnvand ud i spildevandsledningen.

9.

Status fra Claus om arbejdet ved søen med borde og bænke.
De opsættes i og omkring påsken og er leveret fra Oksbøl savværk.

10.

Behandling af forslag på generalforsamlingen om opsætning af ”dæmp-farten skilte”.
Bestyrelsen finder ikke for nuværende at der er behov for yderligere fart skilt.

11.

Behandling af forslag på generalforsamlingen om navngivning af stien fra Søgårdsvej
mod Kvievej.
Bestyrelsen finder det ikke for nuværende yderligere behov at navngive flere stier pt.

12.

Hvilke indsatsområder ønsker bestyrelsen at fokuser på i det kommende år.
Afgrænsning af legepladsen. Flytning af informationstavlen.

13.

Eventuelt.
Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 4. juni kl. 17.00 på Søvej 54.

Referent.
Claus Gaarde

