Beretning fra Drænmødet den 16. maj 2015.
1.

Valg af dirigent og referent

Poul Sivebæk, Hindbærstien 9 fortsatte som dirigent og Jeanet Albrecht, Tjørneholmvej 30, som
referent for Drænmødet.
2. Bestyrelsens beretning
Formanden berettede om det forgangne år.
Der blev afholdt et fælles drænmøde i november 2014 med markvandring, hvor de øvrige formænd
fra de øvrige grundejerforeninger deltog. Der er blevet installeret nye niveaufølere samt et
alarmsystem med SMS med besked til formanden for det overordnede dræn. Der er monteret rist
ved udløb til Sejrø Bugten, for at stenene ikke skal lægge sig ind i udløbet.
Der er blevet renset drænledninger og rodskåret, der hvor det var nødvendigt.
Derudover er hovedbrøndene ved at blive renset op. Dette er endnu ikke afsluttet, men forventes
snart at være på plads.
Kasseren i grundejerforeningen, har ligeledes sagt ja til også at være kasserer i drænforeningen.
Der blev spurgt til resultatet af den sidste renovering, om dette havde gjort en forskel.
Svaret fra formanden var, at man godt kunne mærke en forskel, men at der fortsat er enkelte steder,
hvor der er problemer med vand på grundene.
Man skal huske, at der i vedtægterne står, at man selv skal sørge for at vedligeholde samt bekoste
den rensning og spuling der måtte være nødvendig i forhold til egen del dvs. hvis man har egne
dræn på grunden, som er koblet på hovedsystemet.
Kort over områderne vil blive indscannet og lagt på hjemmesiden.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
Drænfonden har nu sin egen selvstændige konto, adskilt fra Grundejerforeningen, og drænfondens
mellemregning til grundejerforeningen er nu udlignet. Fremover vil opkrævningen blive udsendt til betaling
medio december. Regnskabet godkendtes herefter uden bemærkninger dog med det forbehold, at de interne
revisorer underskriver regnskabet, hvorefter det vil blive offentliggjort.
4. Indkomne forslag
Vedtægtsændringer
Til dette punkt var der med dagsordenen udsendt et bilag, som sammenstiller de gældende vedtægter op ved
siden af forslagene til de nye vedtægter. Baggrunden for forslagene bygger på behovet for div. faktuelle og
sproglige formuleringer. Paragrafferne blev enkeltvis gennemgået med mulighed for kommentarer og
ændringsforslag. Forslagene for de nye formuleringer blev vedtaget med flg. tilretning/justering vedr. flg.
paragraffer :
Vedr. §7

Vi har en regnskabsforståelse for, at vi har en hensigtserklæring for at kunne henlægge et årsforbrug.
Man har kun rokeret indkomne forslag til før budget og bevillinger, da der skal være penge i kassen
for at kunne vedtage forslag som har en økonomisk konsekvenser.
Stk. 3 udgår
Dirigenten gennemførte en samlet afstemning af vedtægtsændringerne, som enstemmigt blev
vedtaget.

5. Budget og bevillinger
Det blev foreslået, at kontingentet blev forhøjet med kr. 100,- fra kr. 575kr. Til 675,50 kr..
Det nye
beløb vil være gældende franæste fu dvs. 2016.
Da der kan ikke lånes penge i banken til foreninger, er beløbet møntet som en fremtidig
buffer, hvis
uheldet er ude og der er medlemmer, der har brug for at fti ft ekstra pipelines el. Iign..
Forslaget blev enstemmigt vedtaget
6. Valg

Besgtrelsen

Formand

Medlem
Kasserer

Flemming Hansen, Tjørneholmvej 30, blev genvalgt
Finn Birkling, Tjermehohnvej 5 blev
Johny Kaufinann, Tjømeholmvej 10, blev ginvalgt

genvalgt

.

7. Eventuelt

Ingen bemærkninger
Formanden afsluttede med en sidste bemærkning om, at vi krydser finge for, at der i 2015 ikke
ske nedbrud el. lign. og dermed heller ikke kommer nogle store udskriininger.
Drænmødet sluttede kl. 14.00.

Dirigenten og referenten fik overdraget to flasker god vin af formanden med tak for assistancen

Underskrift af dirigenten
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