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GRUNDEJERFORENINGEN – 
SALAMANDERVÆGET/SALAMANDERPARKEN 

 

Referat fra bestyrelses møde: 
 

Afholdt Mandag den 16-04-2015 

Til stede var: Mads, Inge, Henrik og Aage. 

Afbud: Ingen. 

 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent. 

2. Valg af referent. 

3. Indkomne forslag til afstemning. 

a) Sti til busstoppested.  (Formand Mads) 

b) Overvågning af indkørsel.  (Formand Mads) 

c) Etablering af sti i hegn. (Formand Mads) 

d) Etablering af Multibane. (Formand Mads) 

e) Økonomi (Formand) 

1) Bestyrelses medlem med bemyndigelse. 

2) Godtgørelses. 

3) Vejfont. 

f) Hundeposer. ( Formand Mads) 

 

4. Eventuelt. 

 

Referat: 

Forslag behandlet: 

3a    -    Det stod ikke helt klar for bestyrelses, hvor vidt der var opbagning fra de respektive foreninger, og der blev eft

erlyst et eller flere alternativ til problemet fra. Så forslaget blev udskudt til aug. Hvor alle har vent det med deres besty

relse. 

 ”Inge synes at nuværende tilbud tilgodeser den ene halvdel af vores forening, hvor den anden halvdel må nøje med en h

alvdårlig stiløsning til og fra bussen. Derfor min holdning til en fælles løsning ved hovedindgangen. ” 

 

3b    -   Der er desværre et problem med overvågning på vores vej, da den er offelig. Aage forslog at der skal tages kont

akt til politimyndighederne og der kan gives dispensation til overvågning eller om de selv vil gribe ind. Mads skriver et 

brev.     
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3c    -   Godkendt og i den forbindelse skal der tilføjelse en vej chikane på stamvejen. Monteres af Vam 

Mads tager kontakt. 

3d    -   Godkendt. Mads tager kontakt med VAM om etablering/pris).  

3e 1 -   Desværre flyttede Thomas og der skulle vælges et nyt medlem til at godkende forretningsgang. Henrik blev val

gt. 

3e 2    -   Godkendt. 2300,- kr. Godtgørelse for telefon/internet og kontorartikler til bestyrelse formanden. Til betaling 

hver den 01 August.  

Starter d. 1 August. 2015 (underskrives til godkendelse af det anden medlem fra bestyrelsen)  

3e 3   -   Vi opretter Vejfont og forventer at starte første betaling fra efter møde i September 2015  

3f    -   Mads spørg ind til nødvendigheden for hund poser, Aage og Inge fortæller at det bliver brugt flittigt.    

 

Evt: 

 

- Ingen syndens af der godt kunne være en bedre varsling om dagorden, Mads beklager og får rettet op på  

dette til næste møde.  

 

 

Næste møde bliver ikke aftalt. 

 

Med venlig hilsen 
 
 
Mads Madsen 
Bestyrelse formanden 
 

 


