Referat af bestyrelsesmøde nr. 59 i Andelsforeningen af 21.11.2010 ”Kerteminde Sommerby”,
tirsdag den 30. november 2021.
Tilstede: Flemming Bøgelund Pedersen (FP), Kai Holm (KH), René Bendtsen (RB), Dennis Beese (DB) og
Niels Magnussen (NM).
Følgende dagsorden blev behandlet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Godkendelse af referat fra møde nr. 58
Orientering fra formanden
Veje/stier, trafik (Dennis)
Vand/kloak, miljø. Oplæg fra Jens Albers- Gruppen (René)
Fredskov/råger (Flemming/René)
Økonomi (Niels)
Badebro
Hjemmeside/nyhedsbreve (Kai)
Næste møde

Ad.1. Godkendelse af referat
Referat fra bestyrelsesmøde nr. 58 blev godkendt og underskrevet.
Ad.2. Orientering fra formanden
KH oplyste, at han har et nyhedsbrev klar til udsendelse inden årets udgang. Nyhedsbrevet udsendes pr. mail
til alle, der har en mailadresse registreret, og med alm. post til øvrige. Når nyhedsbrevet udsendes, bliver det
lagt på foreningens hjemmeside
Ad 3. Veje/stier, trafik (Dennis)
DB oplyste, at alle veje er gennemgået og bearbejdet med vejhøvl, men desværre ikke helt med det ønskede
resultat, da der stadig på enkelte veje er større og mindre huller. Alle veje repareres midlertidigt, og til foråret
foretages en mere omfattende istandsættelse.
Røllikevej, som er særlig medtaget p.g.a. bl.a. meget fugt i vejen. Problemet forventes afhjulpet med
rensning af nogle tilstoppede dræn, og herefter får vejen en behandling med ”Norsk Stabilgrus” som led i et
forsøg med en mere holdbar reparation.
Ad 4. Vand/kloak, miljø. Oplæg fra Jens Albers- Gruppen (René)
RB oplyste, at der foretages en udbedring af afvandingen på Kløvervej, hvor de nuværende faskiner ikke
virker tilfredsstillende. Der nedgraves endnu en faskine eller 2 afhængig af jordbundsforholdende
Ad 5. Fredskov/råger (Flemming/René)
Intet
Ad 6. Økonomi.
NM oplyste, at vi følger det godkendte budget. I forbindelse med et ejerskifte, hvor sælger var lejer, er køber
indtrådt som andelshaver. Der er således nu 3 lejere tilbage – alle på” nye” kontrakter.

Ad 7. Badebro.
Intet
Ad. 8. Hjemmeside. (Kai)
Referat fra bestyrelsesmøder lægges på hjemmesiden. på Facebook lægges et opslag med oplysning om, at
referatet kan ses på hjemmesiden.
Ad 9. Næste møde.
Næste møde afholdes tirsdag den 22. februar 2022 kl. 08:30
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