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GRUNDEJERFORENINGEN
MUNKENS KLIT NORD
BESTYRELSEN
Mødet lørdag den 13. februar 2016 kl. 10.00

Til stede

: Brian Andersen (BA), Anders Hornemann (AH), Ove Steen Nielsen (OSN) og
Hans Jensen (HJ)

Fraværende : Ingen
Referat

: Hans Jensen

HJ bød velkommen til mødet og orienterede om:
- at der ikke var tilgået henvendelser eller post, som ikke var videregivet til bestyrelsen.

Punkt 1
Generalforsamling 2016
__ __
ORIENTERING / BESLUTNING:
Bestyrelsen gennemgik den udsendte indkaldelse med dagsorden for generalforsamlingen
lørdag den 26. marts kl. 13.00 på Fårup Skovhus.
HJ har bestilt lokale og beværtning på Fårup Skovhus og har modtaget bekræftelse derfra.
Det aftaltes, at HJ kontakter Viktor Jørgensen for at få bekræftelse på, at VJ kan indstilles af
bestyrelsen til posten som dirigent.
HJ udarbejder bestyrelsens beretning og fremlægger denne på generalforsamlingen.
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AH fremlægger det reviderede regnskab på generalforsamlingen som ligeledes blev gennemgået på mødet.
AH fremlægger budget for indeværende regnskab og herunder beslutning om fastsættelse af
kontingent for 2017.
AH indstiller på bestyrelsens vegne, at kontingentet hæves med kr. 100,00 årligt til imødegåelse af stigende omkostninger til vedligeholdelse af veje og andre fælles aktiver.
Valg af medlemmer til bestyrelse og revisorer i henhold til indkaldelse.
Der er til dato ikke indkommet forslag til bestyrelsen.
Under eventuelt opfordres til beskæring af buske og træer i henhold til regler.

Punkt 2
Oprydning efter Sankt Hans bål
__ __
BESLUTNING:
Det blev besluttet at deltage i betaling for oprydning efter Sct. Hans bål 2016, som de foregående år.

Punkt 3
Kontingentstigning
__ __
ORIENTERING / BESLUTNING:
En enig bestyrelse besluttede at indstille til generalforsamlingen en stigning af kontingentet til
kr. 700,00 i 2017, en stigning på kr. 100,00.
AH fremlægger det for generalforsamlingen.
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Punkt 4
Økonomi
__ __
ORIENTERING:
AH havde gennemgået regnskabet under pkt. 1 hvor de store forskelle i forhold til budget var
udgifterne til vejvedligeholdelse samt opretning og maling af postkassehuset.
Der var ikke yderligere kommentarer til regnskabet.

Punkt 5
Eventuelt
Der blev orienteret om følgende:
Etableringen af bredbåndsfremføringen er afsluttet i grundejerforeningens område.
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