Boderne Grundejerforening generalforsamling søndag d. 25 juli 2021 kl. 10.00 på Kanns Hotel,
Aakirkeby

Referat
:
1. Valg af dirigent og stemmetællere: Steen Kildesgaard dirigent – 43 stemmeberettigede til
stedeog 65 fremmødte
Pkt: 6 flyttes op:
Henrik Larsen fra BOFA orienterede om de kommende planer for affaldshåndtering hvor
affaldet sorteres i 12 undergrupper. Ud over den eksisterende miljøstation v. P-pladsen
planlægges der yderligere 2 i området. Det blev fra flere medlemmer rådet til, at afstanden
til MiljØ`erne ikke bliver for store. Bestyrelsen vil søge indflydelse på udviklingen. Følg
udviklingen på vores webside.
2. Beretning om foreningens virksomhed: Formanden berettede om et på mange måder
tilfredsstillende år: de arbejdsopgaver bestyrelsen var blevet pålagt er udført og
samarbejdet med militæret godt. Tue redegjorde for plejeplansudvalget arbejde og fik
mandat til at arbejde videre sammen med plejeplansgruppen. Gitte redegjorde for
overvejelserne mht ny vurdering af sagsforløbet af lokalplanen: den spurgte advokat råder
os til at lade sagen falde. Hjertestarter opsat – Bo fra nr. 89 til tilbyde førstehjælpskursus
(annonceres på webside til foråret) Beretningen taget til efterretning
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
Regnskabet godkendt
4. Budget med årets kontingent fremlægges til godkendelse.
Budgettet godkendt. Kontingent stadig 500 kr. – medlemmerne opfordres til kun at betale
en gang!
5. Valg til bestyrelsen: Gitte Nielsen og Niels Jacob Nielsen er på valg. (genvalgt). Desuden valg
af bestyrelsessuppleant (Hasse genvalgt), revisor (Niels Jørgensen)og rev. Suppleant (Laila
nr.44).
6. Orientering fra BOFA vedr. miljøstationer i vores område (dette punkt blev rykket frem
under punkt 1)
7. Indkomne forslag: Oversigtskilt over de huse, som ligger i skoven.
Plejeplanudvalget laver et forslag.
8. Uddeling af roseprisen. Lasse Henriksen nr. 61 blev hædret for indsatsen mod roserne
9. Beretning fra saunaudvalget Kasper og Mayamarie berettede om udvalgets arbejde og
overvejelser. Der arbejdes videre mod en løsning med transportabel model.
10. Evt.: Forslag om at navngive veje i området for at lette navigationen for gæster i området.
Stigende problem med kaniner især i skovkanten. Kaninjægerne opfordres til at intensivere
jagten til efteråret. Bådeskuret, som ligger v. markvejen på fællesgrund, blev nævnt som
mulig depot. Bestyrelsen blev opfordret til at afklare ejerforholdet .
Næste arbejdsdag: lørdag d. 16/10 kl. 10 mødested: på P-plads over dalen

