Bestyrelsesmøde den 5. januar 2017
Deltagere:

Fraværende:

Inger Larsen (IL)
Kenneth Lytzen (KL)
Anette Nielsen (AN)
Henrik Hjorth Hansen (HHH)

Opfølgning på kontakten med NCC
Kenneth har møde med NCC den 16/1-2017 for at inspicere
vejene for at NCC kan give et tilbud.
Kasserer
Formand

Finansieringsmodel
Der arbejdes videre med de 3 modeller

Terese Clemmensen (TC)

Kommentarer til og Godkendelse af referat fra sidste
møde
Ingen kommentarer og godkendt.
Zambiavej - Ejerforhold
Kommunen har svaret at vi ejer bagkant af fortov og ansvaret
for vedligeholdelsen.
Opfølgning hul på sindingvej
Der er ikke lavet en aftale endnu, så det bliver først lavet
sammen med Zambiavej.
Bank finansiering
Vejprojekt – 3,5 million.
Bank Nordic: Erfaringen siger at kun halvdelen skal
finansierer. Det bliver individuelle lån evt. flåderabat.
Differencierede variable renater i spændet fra 1,6 – 6%,
afhængigt vurderet pr. ejer. => 85.000,- kr. pr. ejer.
Sparekassen Sjælland: siger stort set det samme.
Det skal vurderes hvordan det skal håndteres hvos der er
nogen der ikke ønsker at betale
Anette vender tilbage med forslag til amoniseringsplan
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Opstart på ændringer til vedtægter
Fælles hæftelse skal fjernes fra vedtægterne
Nyt afsnit omkring vedligeholdelsesplan
Afstemningsregler
Der skal stemmes for at flytte en del af kontingentet over som
vejfont.
Generalforsamling
Mandag den 27/2-2017 kl 18:30 – Indkaldelse skal ud den 6/2
Urafstemning start i uge 9. Hvis der er en der for mere en 2/3
vælges den ellers kommer der en afstemning to de to der har
fået flest stemmer.
Informationsmøde den 16/3-2017 kl 18:30 - 19:30
23/3 skal urafstemningen være afsluttet.
 24/3 sendes skriftligt ud hvad der er svaret
 Hvis det kommer to ens så kommer der afstemning ud
den 24/3, med frist 5/4-2017
Informationsbrev ud lige efter den 16/1-2017.
Indhold i nyt informationsbrev til medlemmerne
Opfølgning på vejsyn.
Abildsminde og det vil blive behandlet under
generalforsamlingen.
Kenneth skriver dem ud
Næste møde
Næste møde mandag den 30/1-2017 kl. 18:30 hos HHH.
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