Grundejerforeningen Lammefjorden
www.gf-lammefjorden.dk
Referat fra bestyrelsesmøde d. 26. februar 2022, kl. 10.00 – 12.00.
Mødet afholdt hos Marijanne Nielsen, Enebærstien 23.
Bestyrelse: Lars Carlson (LC), Marijanne Nielsen (MN), Ole Enevoldsen (OE), Mette Reedtz Petersen
(MR) (deltager digitalt grundet corona), Allan Køster (AK).
Suppleant: Brian Petersen.
1. Valg af referent: LC valgt
2. Godkendelse af dagsorden: Godkendt
3. Godkendelse af referat fra møde d. 20. november 2021 (kan læses på www.gf-lammefjorden.dk) Godkendt
4. Orientering:
a. Status på økonomi 2022 – Pr. 25. feb. indestår der kr. 142.316,24 på foreningens
konto i Dragsholm Sparekasse.
b. Der er 2 medlemmer der er i restance, hvilket giver et tilgodehavende på kr. 1.800,+ kr. 400,- i gebyrer. Rykkerprocedure er iværksat.
Udgiften til Dige- og pumpelag i 2022 forventes at blive kr. 24481,- hvilket er end de
kr. 22.000,- på budgettet 2022 afsatte.
Bestyrelsens bemærkninger:
I.a.b.
c. Revision af regnskab 2021. – Regnskabet for 2021 er godkendt af revisorerne d 1415 februar (samt bemærkninger til regnskabet)- uden bemærkninger.
Godkendelse af regnskab 2021 (bestyrelsen) ved det kommende bestyrelsesmøde
den. 26. februar.
Bestyrelsens bemærkninger:
I.a.b
5. Opfølgning på tidligere beslutninger:
Overdragelse af formand Se referat fra november 2021
Følgende er endeligt overdraget jf. beslutning af den 20. november, fra afgående formand Bjarne til
konstitueret formand Lars Carlson.
a. Administrator af digital medarbejdersignatur og registreringer i virk.dk
b. Nem-Id
c. Fuldmagt til Dragsholm Sparekasse
d. Administrator/Web- redaktør for hjemmesiden
e. Administrator Dandomain.dk
f. Adgang til web-forening.dk
g. Hjertestarter – SafetyGroup / Hjertestarter.dk / Lifelink
h. Metaldetektor og nøgle til bomme (Afleveret til Ole).
i. Dokumenter mv.
Overdragelsen er hermed udført og tilendebragt.
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Bestyrelsens bemærkninger:
Grundejerforeningen er ejer af et 20 meter rensebånd. Bliver opbevaret hos Marijanne.
Eller i.a.b..

6. Ordinær generalforsamling 2022 – Der skal tages stilling til følgende:
a. Dato og klokkeslæt for afholdelse af ordinær generalforsamling (Iflg. vedtægterne
skal den ordinære generalforsamling afholdes i juli md.)
b. Sted: Der kan peges på følgende muligheder – Engelstrup Forsamlingshus, Kirkeladen
i Grevinge og Aksen i Asnæs (Biblioteket)
c. Evt. forplejning
d. Dagsorden, herunder indkomne forslag fra bestyrelsen og budget 2023.
e. Andet
Beslutning:
Lars undersøger muligheder for lokaler.
Ovenstående punkt tages på igen til næste bestyrelsesmøde.

7. Vedligeholdelse af veje og dræn
a. Afhøvling af stamvejene i foreningen.
Beslutning:
Lars retter snarest henvendelse til entreprenør, for aftale om udførelse af arbejde efter påske.
b. Dræn
Beslutning:
Ole & Lars retter snarest henvendelse til entreprenør for aftale om spuling samt evt. rodbeskæring.
8. • Aktuelle sager.
I.a.b.
9. • Ansvarsfordeling af bestyrelsesarbejde, frem til generalforsamling 2022.
Tages op som punkt efter generalforsamling 2022.
10. • Opfølgning og status på tidligere trufne beslutninger.
Hjertestarter. Nødvendigvis ikke et bestyrelsesansvar. Søger gerne personer i grundejerforeningen, der vil tage ansvaret for hjertestarteren på sig.
11. • Etablering af blomstereng jf. beslutning på ordinær generalforsamling 2019.
Vi mangler budget for etablering af blomstereng, før bestyrelsen kan tage ansvar for at
igangsætte arbejde. Lars retter henvendelse til forslagsstillerne, for opfølgning af budget og
etableringsudgifter.
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12. • Udarbejdelse af velkomstfolder til nye medlemmer af foreningen.
Er udarbejdet som Flyers. Vil den kommende til blive lagt på hjemmesiden, Facebook gruppen samt omdelt fysisk til alle parceller.
13. • Renovering af foreningens opslagskasse.
Fremsættes som punkt på kommende generalforsamlingen, hvorvidt vi i en digital tidsalder
forsat har brug for en opslagstavle.
14. • Funktionen som Web redaktør(er)
Lars er frem til kommende generalforsamling.
15. • Dato for næstkommende bestyrelsesmøde.
Lørdag den 7. maj kl. 10 - 12 hos Mette.
Lørdag den 11. juni kl. 10 - 12 hos Marijanne.
16. Eventuelt
I.a.b.
Referent
Lars Dyrby Carlson
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