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GRUNDEJERFORENINGEN
MUNKENS KLIT NORD
BESTYRELSEN
Mødet søndag den 30. december 2017 kl. 10.00

Til stede

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

Fraværende : Med afbud Anders Hornemann
Referat

: Hans Jensen

HJ bød velkommen til mødet og orienterede om:
ꞏ At der ikke var tilgået henvendelser eller post, som ikke var videregivet til bestyrelsen.
ꞏ HJ orienterede om mail fra Tryg Fonden med afslag på hjertestarter. Mail er rundsendt til
bestyrelsen.

Punkt 1
Grøfter
__ __
ORIENTERING / BESLUTNING:
Den megen regn i 2017 gør det nu påkrævet at få klarlagt, om det er muligt at minimere
grundvandet derfor tager HJ kontakt til Jammerbugt Kommune for at få oplyst hvilke andre
grundejerforeninger der støder op til grøfterne i vores område.
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Punkt 2
Beplantning i fællesareal
__ __
BESLUTNING:
Beplantning i fællesarealet, hvor der er blevet fældet, blev igen drøftet og det blev besluttet,
at rette henvendelse til Hedeselskabet for evt. at indhente tilbud på beplantning. HJ kontakter
Hedeselskabet.

Punkt 3
Vejene Irenevej og Ingelisevej
__ __
ORIENTERING
OSN, vores veje er i god stand, og ved en næsten månedlig efterfyldning af opståede vejhuller efter regnskyl er vedligeholdelsen blevet overkommelig. Bestyrelsesmedlemmerne efterfylder på skift.

Punkt 4
Generalforsamling
__ __
ORIENTERING / BESLUTNING:
Der indkaldes til bestyrelsesmøde søndag den 11. februar hos HJ i sommerhuset til forberedelse af Generalforsamling 2018.

Punkt 5
Kontingentopkrævning
__ __
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ORIENTERING / BESLUTNING:
HJ havde fået en forespørgsel om det var muligt at betale kontingentet via Mobile Pay og
dermed slippe for bankernes gebyrer som nogle bliver pålagt ved bankoverførsel.
AH bedes undersøge muligheden hos vores bankforbindelse.
HJ undersøger vilkår for kontingentopkrævning via Jammerbugt forsyning.

Punkt 6
Beskæring beplantning ved veje
__ __
ORIENTERING / BESLUTNING:
OSN foreslog, at der skal foretages klipning/beskæring af beplantning og træer i fællesareal
ved vejene da oversigtsforholdene flere steder er meget ringe.
På generalforsamlingen foreslås arbejdsdag den 23. juni 2018 kl. 10.00. Bestyrelsen sørger
for mindre traktement efter veludført arbejde. Grenaffald kan så køres på stranden til Sct.
Hans bålet.
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