Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Nonbo-Bækkelund-Hald Ege den
7. december 2016
Til stede:
Bjane Lund, Jonas Petri, Gry Klærke, Jens Jensen, Lars Kirkegaard, Henrik Degn og Ryan Pedersen.
Dagsorden:
1. Snerydning fremover.
2. Salg af snerydningsudstyr.
3. Parkering og oplagring på vejene.
4. Opdatering af hjemmesiden.
5. Fartbegrænsning.
6. Udstykninger.
7. Revidering af vedtægter.
8. Byens vartegn - Vandtårnet.
9. Fastsættelse af ekstraordinær generalforsamling.
10. Evt.
Ad. pkt. 1: Der er ingen, der kan betjene foreningens snerydningsudstyr fremover. Snerydning
søges udliciteret til en entreprenør eller maskinstation. Bjarne har mulig kontakt.
Ad. pkt. 2: Leje af garage opsiges. Bjarne kontakter udlejer med henblik på opsigelse af lejemål.
Bestyrelsen har på baggrund af pkt. 1 samt dyre reparationer valgt, at Snerydningsudstyr skal
sælges. Bjarne kontakter sælger af udstyr samt Sørensen og Lynggaard for at få et salgstilbud.
Ad. pkt. 3: Punktet behandles under revidering af vedtægter. Der er ikke noget galt i parkering på
vejen iht. færdselsloven.
Ad. pkt. 4: Det undersøges om foreningen kan få rettigheder til at ligge dokumenter på haldege.dk.
Alternativt sendes dokumenter til administrator. Lars undersøger.
Ad. pkt. 5: Etablering af fartbegrænsende tiltag som bump og chikaner skal funderes i et vejlaug
for ”Gammel” Hald Ege. Etablering af vejlaug afventes.
Ad. pkt. 6: Sagen skal gennemgås, og kommunen bør kontaktes med henblik på at udvide lokalplan
ud over træerne ved Egeskovvej. Lars går videre med sagen.
Ad. pkt. 7: Der skal udarbejdes et udkast til næste bestyrelsesmøde. Jens går i gang med dette.
Ad. pkt. 8: Henrik tager kontakt til Vandtårnets venner og alternativt Skov- og Naturstyrelsen
(Steen Bonne Rasmussen) med henblik på at få fældet træerne for, at vandtårnet bliver synligt
som vartegn for Hald Ege.
Ad. pkt. 9: Jf. pkt. 2 er dette af bestyrelsen ikke skønnet nødvendigt.
Ad. pkt. 10: Næste bestyrelsesmøde er aftalt til den 25. februar.

