Grundejerforeningen Kirkebådsgård
Bestyrelses møde d. 25. november 2010 hos Nina A 76
Tilstede: Ole, Nina, Lone, Jette og Mette
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Ad.1

VALG AF REFERENT
MØDE MED BIRKET
GRÆSSLÅNING
LEGEPLADSEN
HJEMMESIDEN
SF-STEN
SNERYDNING
GENSKABELSE AF REFERARTER
FASTLÆGGELSE AF NÆSTE MØDE
EVT.
Referent: Mette

Ad.2
Der har været møde med Birket vedr. stien ved legepladsen som ejes af
begge gr-foreninger. Stien trænger til en oprensning og evt. omlægning af fliserne. Vi
har modtaget et tilbud på at få reetableret fliserne, og vil indhente yderligere 2 før vi
lægger os fast på en løsning. Der er forslag om at lægge Slotsgrus i stedet for fliser.
Vi foreslår, at høre vores ”glæsslåningsfirma” SLP aps., om han vil påtage sig opgaven
med at feje og vedligeholde fremover. Lone indhenter de aftalte tilbud. Vi indbyder
Birket til endnu et møde, hvor vi fremlægger vores forslag.
Ad.3
Vi har været tilfredse med sommerens udførelse af græsslåning og
genforhandler med SLP aps. , vedr. fortsættelse af græsslåning. (Lone)
Ad.4
Svævebanen trænger til et nyt ophæng, Jette undersøger om det kan lade
sig gøre at genskabe dette. Fodboldbanen ligger på et lavt område som ofte står
mere eller mindre under vand, dette kan udbedres ved at vi enten flytter banen
eller/og lægger grus i de værste huller, vi overvejer hvordan vi bedst muligt får
genskabt banen.
Ad.5
Referater lægges fremover med de nyeste forrest. Der har været 89
besøgende på hjemmesiden.
Ad.6
SF-sten og rep. ved brønddæksler. Reparationer og vedligehold tages op
på et møde i foråret, hvor der udarbejdes prioritering af de indkomne opgaver.
Ad.7
Der er taget kontakt med SLP aps. Vedrørende snerydning på
Ammendrupvej og Kirkebådsvej samt stikveje, da prisen for dette vil overstige hvad vi
kan stå inde for, aftales det at det er bestyrelsen som tager kontakt med firmaet, når

det vurderes at snerydning er påtrængende nødvendig. Og så tages emnet op på
kommende generalforsamling, om hvorvidt der er tilslutning til at foreningen bruger
en stor del at sin kapital til snerydning.
Vi henviser i øvrigt til Gribskov kommunes vedtægter vedr. snerydning på private
fællesveje:
Grundejeres pligt i snevejr
Alle grundejere skal rydde for sne og bekæmpe det glatte føre på fortove og stier ud for deres ejendom.
Private fællesveje
Alle private fællesveje er C veje, der ikke ryddes af kommunen. Enkelte privat fællesvej udgør en så vigtig færdselsåre
i forbindelse med skolevej eller anden offentlig interesse, at kommunen har valgt at rydde dem. På alle andre privat
fællesveje skal du som grundejer rydde for sne og bekæmpe det glatte føre på vej og fortov. Snerydning og
glatførebekæmpelse på private fællesveje er sidestillet med pligten til at vedligholde vejen.
Hvis du ikke opfylder pligten til snerydning og glatførebekæmpelse, kan du blive draget til ansvar.

Ad.8
Da ingen i den nuværende bestyrelse er i besiddelse af et referat fra sidste
generalforsamling, har vi rekonstrueret beslutninger fra mødet. Dette vil blive
offentliggjort efter næste bestyrelsesmøde.
Ad.9

Næste møde: hos Jette A60 den 1. februar kl. 19.30

Ad.10

Evt.

Punkter som skal med på kommende møder:
Rekonstrueret referat af generalforsamling skal godkendes.
Næste møde Planlægning af Grøn dag 14-26/4
Forslag om velkomstfolder i forbindelse med paragrafændring.
Vedligeholdelse af Kirsebærtræerne.
Planlægning af generalforsamling (dato)15,16,eller 17/3 helst d. 15.
§ 7. Skal afskaffes på generalforsamling

