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GRUNDEJERFORENINGEN
MUNKENS KLIT NORD
BESTYRELSEN
Mødet søndag den 11. februar 2018 kl. 10.00

Til stede

: Ove Steen Nielsen (OSN) og Hans Jensen (HJ)

Fraværende : Brian Andersen (BA) og Anders Hornemann (AH) delvis på telefon
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.

Punkt 1
Generalforsamling 2018
__ __
ORIENTERING:
HJ udarbejder indkaldelse som sendes til AH, der udsender til medlemmerne.
Det undersøges om Generalforsamlingen kan afholdes i restauranten på Landal Grønhøj
Strand, (navneændret fra DAYZ). Med start kl. 14.00. (HJ)
AH sørger for revisorgodkendelse af regnskab for 2017.
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Punkt 2
Grøfter
__ __
ORIENTERING / BESLUTNING:
HJ har hos Jammerbugt Kommune fået oplyst hvilke andre grundejerforeninger som støder
op til grøfterne som deles med vores grundejerforening.
Det er grundejerforeningen Munkens Klit og Grønhøj Nord, HJ tager kontakt til de to grundejerforeningers formænd, for at høre hvordan de stiller sig til udgifterne ved en oprensning,
der i alt beløber sig til kr. 20.000 - 25.000 plus moms, det er vores håb der kan findes en rimelig fordeling af udgiften.

Punkt 3
Beplantning
__ __
ORIENTERING / BESLUTNING:
HJ har forespurgt Hede Danmark om priser på plantning af læbælte i det fældede fællesareal. Rodfræsning, ukrudtsbekæmpelse, plantning af 3 rækker og 3 års vedligeholdelse beløber sig overslagsmæssigt til kr. 50.000,00 plus moms.
Alternativt udelades rodfræsning, overslagspris kr. 35.000,00 plus moms.
Hede Danmark foreslog genplantning af Sitkagran, da de er robuste og kan tåle saltet i luften
og den høje grundvandsstand.
Det blev besluttet ikke at gøre brug af tilbuddene om plantning. Vi undersøger i stedet for,
hvad vi selv kan indkøbe planter for og at disse så eventuelt kan plantes ved en arbejdslørdag eller at de tilstødende grundejere selv står for det.

Punkt 4
Økonomi
__ __
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ORIENTERING:
AH har afsluttet regnskabet der fremsedes til gennemgang og godkendelse hos revisor

Punkt 5
Kontingentopkrævning
__ __
ORIENTERING / BESLUTNING:
AH undersøger om Mobile Pay kan anvendes til foreningens kontingentkonto i grundejerforeningen, derved kan bankgebyr ved kontingentoverførsler undgås.
Kontingentopkrævning af ekstern selskab blev drøftet, men droppet på grund af det ville blive
en for høj omkostning

Punkt 6
Eventuelt
Der blev orienteret om følgende:
Intet at orientere om.
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