Referat af Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Maglekrogen d. 4.
marts 2020
Deltagere: Jesper Sandberg, Kirsten Klie, Allis Ougaard, Elin Kristensen
Desuden var arbejdsgruppen vedr. evt. vejlaug, bestående af Bjarne Møller,
Søren Holgersen og Leif Hansen, inviteret til at deltage i første del af mødet.
1. Vejlaug
Søren havde talt med en jurist om, hvorledes vi kan ændre
Grundejerforeningens vedtægter på en sådan måde, at det ikke bliver
nødvendigt at oprette et vejlaug. Bestyrelsen tilsluttede sig dette forslag og
bad Søren om en skriftlig redegørelse for telefonsamtalen med juristen.
Søren kontakter også beboerne i nr. 48 for at høre, om de vil være med i
vores grundejerforening, da de jo også har ejerskab af en del af stikvejen og
dermed kommer til at bære en andel af udgifterne til vedligehold mv.
Man har også været i kontakt med nogle af de omkringliggende
grundejerforeninger for at finde ud af, om man eventuelt kunne organisere
noget i fællesskab.
Leif har talt med nogle firmaer, der udfører snerydning mv., for at finde ud af
hvor vi ligger henne mht udgifter til snerydning mv.
Det blev besluttet at der fremover skal være to forskellige kontingenter – et
for alle medlemmer af grundejerforeningen – og dette kontingent vil
bestyrelsen på generalforsamlingen foreslå bliver reduceret, samt et for
vejdriften, hvor L52-60 ikke skal deltage.
Søren sender udkast til vedtægtsændringer til bestyrelsen sammen med
redegørelsen.
2. Hjemmesiden
Elin har sendt bestyrelses- og generalforsamlingsreferater til Allis, som nu
har lagt dem ud på vores nye hjemmeside.
3. SparNord
I forbindelse med at der skal oprettes en separat konto til den nye vejdrift,
blev det diskuteret at skifte til en lokal bank i stedet for SparNord, som vi
kun kan have telefonisk kontakt til, da filialen nu ligger i Frederikshavn.
Beslutningen vil blive taget, når der skal oprettes konto til vejdriften.

4. Generalforsamling
Generalforsamlingen afholdes d. 26. marts kl. 19.30 i Søborgmagle Kirke.
Indkaldelse udsendes sammen med regnskab for 2019 og budget for 2020
(som blev godkendt på mødet) senest 14 dage før.
Forslag til agenda blev udarbejdet.
5. Nabohjælp
Kirsten har talt med Kommunen og fået tilsagn om, at vi gerne må sætte et
Nabohjælp skilt op, hvis det på generalforsamlingen bliver besluttet at gøre
dette.
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