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Bestyrelsesmøde 21/3 2010 på Klim Bjerg 

 

Deltagere: Tonni, Hans, Carlo, Peter, Kjeld 

Afbud fra H.P. 

Dagsorden: 

1. Generalforsamlingen. 

Tonni fremsender sit oplæg til beretning for kommentarer. Som dirigent 

foreslog vi samme som sidste år, Jørgen Pedersen, hvis han ikke kan/vil så 

Harry Lahrman. 

Tonni kontakter Lahrman og får status og planer for grøfteprojektet. 

2. Flis projektet (status) 

De træer der var udpeget er fældet, og træet er fliget og fjernet 

(konstateredes efterfølgende). Hvis der skal gøres mere vil vi spørge Andreas, 

som også vil kunne fjerne stubbe og rødder der ønskes fjernet. Men projektet 

betragtes som afsluttet. 

3. Postkasser (økonomi) 

Hans får leverandøren til at se på området og stativerne og beder ham om et 

forslag, samt tilbud. Tonni har talt postkasser op, der er i alt 51. Heraf kan 30 

på Blåbærstien genbruges. 

Til næste møde vil vi overveje hvordan vi fremover skal vedligeholde 

postkasserne, samt finansiering heraf. Det skal evt. overgå til foreningen? 

4. Ordensregler 

Kjeld havde fremsendt et oplæg som blev godkendt efter enkelte justeringer. 

De opdaterede regler sendes til bestyrelsen og præsenteres på 

generalforsamlingen. Herefter oversættes de til engelsk og tysk og lægges på 

hjemmesiden. 

Vi aftalte at ændre hastighedsgrænserne til 20 km/t. Hans kontakter Dansk 

Signal Materiel og beder om klistermærker der kan klæbes ovenpå de gamle 

grænser. 
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5. Budget 

Kjeld havde lavet regnskab for 2009 samt et budget for 2010. Budgettet blev 

besluttet vedtaget dog med forhøjelse af beløbet til vejvedligehold, grøfte 

projektet, samt stierne til i alt 150.000 kr. 

kontingentet for 2010 er fortsat 300 kr., og sættes op til 400 kr. i 2011. Kjeld 

fremlægger tallene på generalforsamlingen. 

6. Veje 

Vejene trænger efter en hård vinter og de tunge flis maskiner. Vi besluttede 

at bede Karl Åge give dem en grundig omgang så snart de er modne hertil. 

7. Snerydning 

Vi besluttede at gøre ordningen fra i år permanent, altså stamvejene ryddes 

efter behov. Der afsættes beløb hertil på budgettet fremover. 

8. Kontingentforhøjelse til 400 kr. 

Er behandlet under budget. 

9. Punkter til beretningen. 

Der var intet at tilføje. 

10. Status Fjerritslev Haveservice (Andreas). 

Vi er tilfredse med Andreas, regningerne ser rimelige ud, og vi fortsætter 

derfor med at bruge ham som hidtil. Carlo oplyste at han nu også har udstyr til 

oprensning af grøfter. 

11. Eventuelt. 

Er behandlet under de øvrige punkter. 

 

Bjerringbro d. 21/3 2010, Peter Busch 

 


