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Ad 1. Vedligehold af fællesarealet
Der er indgået en ny treårig aftale om græsslåning, snerydning og vintersaltning.

Anders følger op med kantklipning ca. hver tredje uge.
Det skønnes, at der ikke er behov beskæring omkring Rørsø i år.
Der er blevet udtrykt ønske om etablering af en badebro i Rørsø. I det eksisterende
regelsæt for fællesarealet frarådes badning, og bestyrelsen finder ikke anledning til at
ændre dette. En badebro vil i realiteten være en invitation til badning. Det kan derimod
overvejes at etablere en platform langs bredden, hvorfra man kan fiske mv. Under alle
omstændigheder vil et sådant byggeri kræve tilladelse fra kommunen.
Søudvalget har haft svært ved at finde nogen, der kan fremstille den ekstra bænk,
generalforsamlingen har besluttet at opstille. Anders tilbød at etablere en kontakt, hvis
søudvalget henvender sig med specifikationerne på bænken.

Ad 2. Fastelavn
Afholdes den 26. februar, i år angiveligt

også med voksentønde. Fastelavnsudvalget har
uddelt indbydelse.

Ad 3. Dato for generalforsamling
Tirsdag den 9. maj kl. 19:30

Anders bestiller lokale (Sjælsøskolen).
Niels sætter datoen på hjemmesiden og på Facebook.
Indkaldelsen skal deles ud senest 25. april.

Ad 4. Økonomi – status
Anders gennemgik økonomien. Vi har et forventeligt underskud på 16.000, som primært

skyldes ekstra omkostninger til fjernelse af siv. Desuden er der brugt 1.400 kr. af vejfonden
til at lappe en af stikvejene.

Ad 5. Dato for næste bestyrelsesmøde
Tirsdag den 18. april, kl. 19:30

Ad 6. Evt.
Anders orienterede om kommunens årlige fællesmøde for grundejerforeninger. Et af
hovedtemaerne var kommunens øgede fokus på genanvendelse og de to forsøg med
affaldssortering. Mere om fællesmødet her.

