Referat af bestyrelsesmøde
Grundejerforeningen Drejens Boligby

Dato for møde:

Tidspunkt:

Sted:

01.11.2017

19.30

Askøvænget 34, Drejens v/ Fælleshuset

Referat udarbejdet af:

Underskrevet den:

Henrik R. Renner
Mødedeltagere, bestyrelsen:

Mødedeltagere, suppleanter:

☒ Brian Ø. Hansen
☒ Henrik R. Renner
☒ Steen Olsen
☐ Jan Nørup Pedersen

☐ Ingen suppleanter

Agenda ifølge udsendt dagsorden

Ad. 1: Godkendelse af referat
Referatet godkendt uden bemærkninger.
Ad. 2: Orientering fra formand / næstformand
Bestyrelsen har modtaget henvendelser fra medlemmer i området angående kraftig beskæring af
hvidtjørnen langs stamveje. Bestyrelsen er gået i dialog med kommunen som er tilsynsmyndighed og de
arbejder på en varig løsning.
Formanden har holdt møde med Ærøvænget angående misforståelse af medlemskab til Drejens Boligby.
Ligeledes har der været andre misforståelser vedr. vedligehold af arealerne, som nu burde være afklaret.
Til mødet blev der diskuteret muligheden for en sti mellem Ærøvænget og Samsøvej.
Der har været tvivl om gyldigheden af tilladelsen til at udvide skov-lysningerne iht. lokalplan 0522-12. På et
møde med miljøstyrelsen har de efterfølgende udtalt at der er sket en fejl i deres sagsbehandling hvilket
betyder at tilladelsen til ophævelse af 0,3 ha fremskov iht. lokalplanen stadig er gældende.
Ad. 3: Orientering fra kasserer
Der er afholdt møde med vores bogholder fra Szocska som ikke har været i stand til at hjælpe os med
ændring af budgetlægning og regnskabsopstilling. Bestyrelsen undersøger om vi skal flytte alt bogføring,
kontingentopkrævning og medlemskartotek til en revisor.
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Ad. 4: Skødeoptag af 2 skovmatrikler hos Lillebælt Gruppen
Lillebælt Gruppens advokat kom med et overraskende svar, med en afvisning af vores stævning for optaget
af skødet på de to arealer. De afviste med et svar der var begrundet med to linier fra vores vedtægter som
var taget ud af kontekst. Bestyrelsen fastholder at vi skal overtage skovmatriklerne.
Ad. 5: Arealoverførsel til Lillebælt Gruppen iht. lokalplan 0522-12
Bestyrelsen er indstillet på at underskrive arealoverførslen, når vi har modtaget sikkerhedsstillelse for
genplantning af skoven i de områder der er ryddet udover matrikelgrænser.
Ad. 6: Snerydning og saltning, vinteren 2018/19
Bestyrelsen gennemgik hvilke stier og veje vi har rydningspligten på og vi koordinerer med omkringliggende
grundejere så vi ikke risikerer at rydde samme strækninger.
Ad. 7: Sag ved Miljøstyrelsen omkring skovbælter
Bestyrelsen har rejst sag ved Miljøstyrelsen angående skovbælterne og specielt omkring lysningerne i
skovene. For at tilgodese de beboere der i fremtiden skal bo i skovene arbejder vi på en løsning. Sagen
fremstilles ved generalforsamling.
Ad. 8: Generalforsamling
a. Punkt til vedtægtsændring
Til sidste generalforsamling blev der rejst spørgsmål ved en paragraf i vedtægterne omkring
udsendelse af indkaldelse. Vi har fået udtalelse fra advokaten og vi finder en formulering der er
mere tidssvarende.

b. Nye medlemmer i bestyrelsen
Bestyrelsen mangler akut medlemmer, da vi ikke kan danne bestyrelse efter næste
generalforsamling uden.
Der mangler på nuværende tidspunkt 1 bestyrelsesmedlem og 2 suppleanter.

c. Sag om fredskovspligt
Se Ad. 7.
Ad. 9: Beplantning Samsøvej 14- 16
Vi afventer en afklaring omkring skovbælterne jf. Ad. 7 inden vi igangsætter beplantning ved Samsøvej 1416.
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Ad. 10: Fællesarealer lokale grundejerforeninger har skøde på
Formanden kontakter de lokale grundejerforeninger for at få status på sagen fra deres side.
Ad. 11: Diverse
Grundet verserende sager jf. Ad. 4 og Ad. 7 er grundejerforeningen nødsaget til at indkalde til
ekstraordinær generalforsamling d. 5 december kl. 19.30 i fælleshuset på Askøvænget 34.
Indkaldelse og dagsorden udsendes efter gældende vedtægter.

_______________________
Brian Ørum Hansen

_______________________
Steen Olsen

_______________________
Henrik R. Renner

_______________________
Jan Nørup Pedersen
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