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1 Godkendelse af referat og opfølgning på punkter i sidste referat
1.1 Godkendelse af referat.
Referat godkendt.
1.2 Nye bestyrelsesmedlemmer.
På kommende generalforsamling marts 2021 er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg. Bestyrelsen forsøger at
finde medlemmer, som kunne være interesseret i bestyrelsesarbejdet. AK laver indlæg herom på Facebook
og hjemmesiden.
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1.3 Ulovligt opført P-anlæg ved Sønderlunden/Stamvejen.
LG og AK har 2. november 2020 holdt møde med Kommunen/Plan og Byg samt Autocentralen.
Bestyrelsen afventer herefter nyt udspil fra kommunen angående indholdet i forslag til lokalplan.
Bestyrelsen har lyttet til parterne og har ikke committed sig til noget.
1.4 Marielundsfredningen.
Kommunen har inviteret grundejerforeningen til digitalt møde mandag 30. november 2020. LG deltager.

2 Status på økonomi
2.1 Resultatopgørelse på driften.
Til mødet forelå periodebalance og kontoopgørelse fra banken. Regnskab på driften udvikler sig
planmæssigt og likviditeten er tilfredsstillende.
2.2 Kontooversigt
Grundejerforeningen har pr. 20. november 2020 følgende indestående i banken:
Drift:
84.066,61 kr.
Vejfond: 202.861,25 kr.

3 Siden sidst
3.1 Ewii-aftale om TVsignal
Ewii har ændret sine aftaler med YouSee og har som følge heraf sendt en ny aftale til
Grundejerforeningen.
Aftalen vedrører flytning af TV-aftalen fra Ewii til YouSee.
Bredbånd udbydes uændret af Ewii.
LG underskriver aftalen.

4 Nye emner
4.1 Træer i vores skov.
Kommunen har over for grundejerforeningen påtalt, at specielt et træ står faretruende skævt og skal
fældes. AK har kontaktet firmaet ”Brændestakken i Jelling” efter anbefaling af JD.
Brændestakken, CC og AK har sammen gennemgået faretruende træer i skoven. Disse træer bliver fældet
og henkastet i skoven, og samtidig støtter vi arbejdet med biodiversitet.
Brændestakken gav et overslag på arbejdet på ca. 4.500 kr. incl. moms.
4.2 Generalforsamling marts 2021
På mødet diskuterede vi mulighederne for at holde vores generalforsamling og samtidig overholde
Coronareglerne. AK undersøger mulighederne.
Efter mødet: AK har undersøgt sagen. Det er formentlig muligt at holde vores generalforsamling med
nuværende coronaregler, herunder at der skal være store afstandskrav. Det kunne for eksempel være, at vi
holder generalforsamlingen i Bramdrupdam Sports- & mødecenter.
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Intet
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