
Referat af bestyrelsesmøde den 30. januar 2009 kl. 19.30 hos Susanne Nilsson. 
 
Tilstede: Kai Nielsen, Susanne Nilsson, Erling Hansen, Gert Lionett, Lizzie Fessel og Herbert 
Bolbroe 
Fraværende: Tommy Svendsen 
______________________________________________________________________________ 
 
Dagsorden: 
 
Gennemgang af sidste referat. 
Meddelelser og generalforsamling. 
Regnskab. 
Eventuelt. 
______________________________________________________________________________ 
Referatet fra vejmødet blev godkendt og underskrevet. 
Vejudvalg har ikke været i aktion da der ikke har været nogen reparationer, Erik  Christiansen har 
dog holdt øje med renoveringen af hovedkloaken. 
Vejene er gennemgået med den gamle entreprenør. Men der er ikke foretaget nogen renovering. 
Vejene skal nogle steder brækkes op og bygges op helt fra bunden for ikke at revne igen. 
Ny asfaltering af vejene bør vente til ledningsnettet er udskiftet, og kloak systemet er renoveret, 
dette forventes at ske inden for en overskuelig årrække. 
Vores regnvandsbrønde i vejene, skal gennemgås og renses op.  
Der er mange beboere som parkerer på fortovene, det er ikke forbudt, men det er til  gene 
for fodgængerne, og kan ødelægge fliser og asfaltbort. Beboere henstilles til at  parkere på vejen. 
Kommunen har isat nye stophaner, her mødte Erling Hansen en Entreprenør som vi vil prøve på at 
få til at renovere vores veje og fortov fremover. Det er Entreprenør, Franse’s Graveservice, 
gravefranse@sol.dk, www.franse.dk. 
Ny byggeriet på Liberiavej 5, har fået knækket næsten samtlige fortovsfliser, og de  skal 
selv sørge for at de bliver erstattet af nye hele fliser. Genboen har ligeledes knække de fliser som 
skal renoveres, og så er hegnet over 180 cm. højt, det bør være lavere. 
Der må ikke ligge grus m.m. på fortovet. Gør der det, skal det meldes til politiet. 
Campingvogne må højst stå parkeret 24 timer på vore veje. 
Indkaldelse/dagsorden til foreningens generalforsamling tirsdag den 24. februar  2009 kl. 19.00 i 
”LADEN” Nøragersmindecentret blev gennemgået og vil blive omdelt til medlemmerne af 
kassereren primo februar 2009 med eventuelle indkomne forslag tilføjet. 
Alle bestyrelsesmedlemmer på valg, Herbert Bolbroe, Erling Hansen, Gert Lionett, Revisor og 
Revisorsuppleant, er indstillet på genvalg. 
Indkomne forslag som modtages senest 31.1.2009, afleveres straks til formanden. 
Det reviderede regnskab for året 1/1 – 31/12 2008 som forelå fra kasserern blev gennemgået. 
Her var intet at kommentere. 
Forplejning til generalforsamling bliver kaffe og kringle som sædvanlig. Kassereren sørger for 
indkøb med  
Bestyrelsen møder den 24/2 2009 kl. 18.00 til opstilling af borde m.m. 
Fastsættelse af dato for vejmøde, bestyrelsesfest og øvrige møde datoer sker efter 
generalforsamlingen, så husk kalender. 
 
Referent Susanne Nilsson 
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