Mødereferat mv. 2012 udsendt pr. mail 24. juni 2012
Kære alle.
Tak for en hyggelig Sankt Hans aften på stranden.
Vi var jo meget heldige med vejret.
Jeg talte med Kirsten om betaling af årets kontingent.
På generalforsamlingen i pinsen blev det aftalt, at kontingentet for 2012 er 1000 kr.
Som det fremgår af vedlagte regnskab for 2011, er foreningens kasse tom efter de store udgifter, der var i
2011 til udbedringen af vejen.
Der er ikke planlagt større vejarbejder, men det er godt, hvis der er en vis kapital, hvis der kommer store
skader efter et skybrud.
Det blev endvidere aftalt, at der skulle betales senest den 1. juli 2012, og at vi meget gerne i år skal undgå,
at der er flere, der skal rykkes for betaling.
Så hjælp venligst Kirsten ved at betale så snart i læser denne mail.
Betalingen sker til Reg.nr. 1551
Kontonummer 0004354559
Det er samme kontonummer som sidste år.
Mange hilsener
Ketty og John Thorn
Rejenettet 10

Kære alle
Således ansporet kommer her også mit udkast til referat.
Kontingent
Som anført har vi aftalt at kontingentet i år andrager kr. 1.000,- for at ”fylde kasse op”. Det er ikke en
permanent forhøjelse af kontingentet. Se Johns mail ovenfor for oplysninger vedr. indbetaling.
Roser ved strand
Det blev aftalt at alle ”strandgrundsejere” sørger for at holde vejen fri for roser, så et eventuelt
redningskøretøj altid kan komme frem. Jan og jeg har lovet at gå en tur med buskrydder. Kvas fjernes af
den enkelte grundejer.

Bjørneklør
Det blev mindet om, at vi er pligtige at holde bjørneklør nede. Det blev aftalt, at vi kan bruge gift, der
hældes ned i den overskårne stilk, da det har vist sig at være den mest effektive metode.
Træer
Der blev henstillet til at alle – i alle rækker – er opmærksomme på at tage hensyn ved ikke at have for høje
træer til gene for andre.
Dæksel
Jeg har påtaget mig at sørge for et låg/dæksel til brønden lige før Kaj og Hannas grund, så vi ikke risikerer,
at der er nogen, der falder i.
Vejen
Det blev aftalt, at jeg indkøber et læs vejmateriale, der lægges i depot ved gården, og som alle frit kan
bruge til at lappe huller i den fælles vej.
Med venlig hilsen fra Lumsås hvor det aldrig regner………….
Jesper

