
  

Referat af  Bestyrelsesmøde 

Fredag d. 11. oktober 2019 

Deltagere.: Benny, Ruth, Connie og Jette. 

Afbud.: Allan, Jesper, Kim.  

1. Godkendelse af referat fra best. møde d. 24. august 2019  

Der var div. spørgsmål til ref. Dette blev derfor gennemgået og efterfølgende godkendt.  

2. Nyt fra formanden 

Der blev givet et kort referat fra minifællesmødet mellem Ingershøj, Plantagen og Birkely 

bl.a. Vilde arealer, Hajtænder, græsslåning. Hajtænder ved sideveje er i yderst dårlig stand 

og mangler helt flere steder.  

Vedr. hajtænder. Helle fra Ingershøj vil indhente tilbud som vi får i løbet af foråret.  

Referatet fra fællesmødet vil blive sendt til den øvrige bestyrelse når det foreligger. 

Næste møde i fællesforeningen er d. 30. nov. Der afholdes samtidig den årlige Julefrokost 

efter mødet. Invitation sendes ud.  

3. Grønt udvalg. 

Vedr. etablering af hastighedsskilte på Tørvemosevej er der sendt anmodning herom til 

Kalundborg Kommune. Vi afventer stadig svar.  

Der vil blive indhentet fællestilbud på græsslåning for 2020.   

4. Vejudvalg 

Vi har modtaget henvendelse vedr. manglende skrabning af Violvej.  

Flere veje trænger til vedligehold. Der er indhentet tilbud og arbejdet sættes i gang. 

Store vandpytter nogle steder bl.a. grundet traktose. Ruth arbejder på løsning af dette.  

For at forhindre gennemkørsel for enden af Lizzivej og ud på marken, er der nu lagt endnu 

sten.  

5. Nyt fra kasserer 

Økonomien ser p.t. rigtig god ud. Regnskabet/økonomien blev gennemgået i detaljer. Alle 

udvalg har gjort en stor indsats for at holde udgifterne på et forsvarligt minimum, så vi kan 

få ændret sidste års resultat fra % til +. 

Budgetmøde d. 10. nov. 

Har vi større projekter i 2020 ???   

Bestyrelsen lægger hovederne i blød, forsøger at være på forkant med evt. større opgaver.   

6. Bestyrelsens holdning til GF-Birkelys ordensregler /vedtægter 

Bestyrelsen har modtaget klager over græsslåning udenfor angivne tider i 

ordensreglementet.  

Bestyrelsen fortsætter med at henstille til grundejerne om at overholde slåtider og fortsat 

tage hensyn til både naboer og genboer.  

7. Evt.  

Spørgsmål til foreningens forsikringer.  

Erhvervsforsikring og arbejdsskade forsikring. Begge forsikringer er lovpligtige.  

Priserne er presset i bund. 

Shelter, Petanque og borde bænke er en stor udskrivning, anskaffelse af net til fodboldmål  

Alt tages med i betragtning ved budgetlægning. 

Næste møde er budgetmøde d. 10. nov. 2019 


