Referat af bestyrelsesmøde søndag den 06.05. 2018 kl. 09.30 hos Ole Jørgensen
Deltagere: Keld Velling, Jørgen Malmos, Ole Jørgensen og Helge Pasfall
Afbud: Per Holm
Dagsorden:
1) Foreningens øjeblikkelige økonomi.
2) Den gennemførte kystsikring.
3) Udløbet fra brønden ved mosen.
4) Græsslåningen af fællesarealerne.
5) Møderapport fra Helge vedr. fællesmødet med Nyborg Kommune.
6) Generalforsamlingen
Bestyrelsens forslag til generalforsamling om:
a) Dræning af Agertoften mellem nr 16 og 36. evt. med stik til Grantoften og Tværtoften.
b) Medlemsskab af “Fritidshusejerne”.
c. Kontingentforhøjelse fra 1.000,00 til 2.000,00 kr for 2018/19. Det drøftes senere om
beløbet kan indbetales med kr.1.000,00 pr. 01. juli 2018, og kr.1.000,00 pr. 01. okt.2018?

Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er Jørgen, Ole og Keld.(alle modtager genvalg)
Valg af revisor:
På valg er Ole Bøttiger.(modtager genvalg)
Valg af bestyrelsessuppleant
Jørgen Tofte (modtager genvalg)
Dirigent
Søren Svendsen har accepteret dirigentrollen.
Maden i f. m. generalforsamlingen.
Underholdning til generalforsamlingen.
7) Praktiske opgaver
8) Evt. underholdning.

Ad. 1
Jøgen Malmose fremlage det reviderede regnskab. Regnskabet udviser et merforbrug i
forhold indtægter på kr. 11.903. Derfor vil der på generalforsamlingen blive stillet forslag om
kontingentforhøjelse for at imødegå de forventede omkostninger til igangværende og
planlagte projekter.
Helge Pasfall fremlægger regnskab og forslag til kontingentforhøjelse på
generalforsamlingen i Jørgen Malmoses fravær.
Ad. 2
Den gennemførte kystsikring er gennemført tilfredsstillende. Det blev vedtaget at fortsætte
projektet, så de resterende kystskrænter mod syd(hen til Stengardens grundejerforening)
sikres ved opbygning af stendiger som de øvrige kystskrænter mod nord.
Der er planlagt fortsættelse af projektet ca. 01. okt. 2018, hvor det forventes at græsarealer
fortsat er faste, og dermed farbare for tung trafik.(maskiner og kørsel med sten).
Den nordlige kystsikring (mod det gamle fiskerleje) planlægges efterfølgende.
Ad. 3
Udløbet fra dræn er afkortet som forsøg. (lettere at vedligeholde)
De ophobede sten i forbindelse med drænudløb i Storebælt anvendes til opbygning af høfte
samme sted, og dermed sikres der yderligere værn mod havets angreb omkring slæbestedet.
Ad. 4
Der er aftalt pasning af græsarealerne (fællesarealerne) gældende for 2018. Entreprenøren er
Torben Pedersen, Lersey alle´ og for 2018 er beløbet incl. moms aftalt til kr. 10.000.
Det er op til entreprenøren selv at holde øje med behovet for græsslåning.
Ad. 5
Helge orienterede om møderne med Nyborg Kommune. Materialer er udsendt pr. mail.
Der mangler svar fra Nyborg Kommune på flere af de rejste spørgsmål. Svarene kommer
senere.
Ad. 6
Generalforsamlingen drøftet. Jørgen Malmose udsender dagsorden og regnskab til
medlemmerne. Der gøres i indkaldelsen opmærksom på de forslag bestyrelsen har udarbejdet,
og som er årsagen til forslaget om kontingentforhøjelse.

Det er aftalt at Peder Klinge skal betale følgende:
Fuld kontingent - fradrag for mad (100,00 pr. kuvert) og fuldt kontingent for det forhøjede
kontingent for 2018.
Det besluttedes at traktementet til generalforsamlingen indkøbes i Ørbæk Brugsforening. Pris
kr. 95.00 pr. kuvert ekskl. brød
Helge Pasfall medbringer forskellige sange til generalforsamlingen.
Ad. 7
Vejene /Bump efterses samme dag som opsætning af badetrapper. (opfyldning foran bump).
Badetrapperne opsættes søndag den 13 maj kl. 10.00. Keld indkalder mandskab.
Ole sørger for indkøb af nye pæle, skruer og bolte til fastgørelse af trapperne.
I forbindelse med anlæg af dræn på Agertoften, udføres der også dræn på de øverste bump på
Agertoften.
Reparation af adgangsvej til det grønne område. (Transportvejen for bådene) Keld kontakter
Kildegård.
Opgaverne med pasning af blomsterkummer er fordelt. En enkelt af blomsterkummerne skal
rettes op (ole).
Ad. 8
Julefrokosten foreslået ændret til et sommerarrangement. Drøftes senere.

Således opfattet på mødet
Helge Pasfall

