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Bestyrelsen Grundejerforeningen Sandal har konstitueret sig med følgende medlemmer: 

 

Formand - Thomas Ravn – Askevej 8 

Næstformand - Mette Elliott – Slåenvej 12 

Kasser  - Flemming Pedersen – Fyrrevej 6 

Å-Udvalg og Suppleanter:   

Alfred Snoghøj - Bøgevej 10  

Bianca Ravn - Askevej 8 

 

Løst & fast: 

Lokalplan 7 antages at være gældende og Mette Elliott kigger efter en elektronisk version. 

Business online besluttes som løsning på betaling med 2 underskrifter. Udgift anslået 64.-kr / md og 40.-

kr pr. transaktion. ID fremsendes til Bank for foreningsansvarlig bestyrelse. 

Bilag 1 til hænger ikke på vedtægterne på hjemmesiden, vist nedenstående. 

 

 

 

Bilag  1 
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Referat: 

 

 

Dagsorden  

1. Opsummering af den afholdte generalforsamling 

2. Hvad gør vi for at få en formand ?? 

3. Oplæg til indsamling og registrering af medlemmers mail adresser 

4. Ajourføring af hjemmesiden, herunder referat af bestyrelsesmøde 

5. Indhentning af tilbud på reparation af veje 

6. Problemer med betalinger fra vores konto 

7. Omdeling af kontingent opkrævninger og/eller referat 

 

Ad 1) Suppleanter inviteres til Bestyrelsesmøde den 26.marts 2020, Å-udvalg orienterer. 

Ad 2) Thomas Ravn har meldt sig som formand. 

Ad 3) Mette Elliott kigger på system til indsamling af mail-adresser. Flemming Pedersen skriver ved 

henvendelse fra ejendomsmægler – De skal levere mail-adresser på nye medlemmer i foreningen. 

Ad 4) Bo Vesth er inviteret ved starten af næste bestyrelsesmøde for at vise og overdrage Foreningens 

hjemmeside og facebook. 

Ad 5) Indhentning af tilbud asfaltarbejde tages op i efteråret eller senere for belysning for behov. 

Ad 6) Business Online bestilles – for løsning af betaling med 2 underskrifter. 

Ad 7) Opkrævning af kontingent foretages denne gang manuelt og Flemming Pedersen har indvilget i at 

stå for udfyldning og omdeling af giro-kort. Omdeling af papir vil fremover kun ske efter skriftlig 

henvendelse til bestyrelsen. 

 

Yderligere omkring Foreningens ”have” – grunden placeret Slåenvej 14 – Der overvejes forskellige 

arrangementer, mulighederne er åbne. Vildt vokset kvas kan klippes, Joe opfordres til at tage bestik af 

situationen. Alle er velkomne med ideer. 

 

Mødet blev afholdt hos Kasser Flemming Pedersen – Fyrrevej 6, med servering af kaffe/vand og 

hjemmebagt kage. Tak for fin forplejning.  

 

 

 


