3. oktober 2018

Mødereferat – Bestyrelsesmøde
Dato
Sted
Til stede

3. oktober 2018, kl. 18:30
Hos Kevin Gyes Nielsen
Bent Ørnbøl Larsen - Kim Maimann – Peter Sikora - Kevin
Gyes Nielsen – Kenneth Passage – Jens Christian Andersen –
Mark Diedrichsen – Mikkel Sabroe + Rambøll (Ulrik Lassen)
Fraværende Søs Hansen (lovligt afbud)
Referent
Mikkel Sabroe

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Meddelelser
a. Formand
b. Kasserer
c. Sekretær
3. Status fra Vejprojektet
4. Eventuelt

v/ Formand, Bent Ørnbøl Larsen, Doorn Allé 22, 2791 Dragør, tlf. 2399 0302
www.gfn.dk / formanden@gfn.dk

Punkt
1

Indhold
Godkendelse:
Da fokus på dette møde er status på vejprojekt, fremlægges referat fra sidste møde ikke, det vil
blive fremlagt og godkendt på næste ordinære bestyrelsesmøde.
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Meddelelser:
Formand:
Formanden
Kasserer:
Intet at fremlægge.
Sekretær:
Intet at fremlægge.

3

Status på vejprojektet:
Rambøll ved Ulrik Lassen, fremlægger nuværende status på prospektet fra deres side.
Prospektet er i fremdrift i forhold til den aftalte projektplan. Rambøll har fremsendt materiale til
bestyrelsen, med eksempelvis beregning på fremtidig vedligeholdelse af vores veje. Denne
beregning gennemgås og forklares.
Rambøll foreslår at udgive/udsende en folder der gennemgår baggrund, scenarier (eksempler),
drift og økonomi.
Det videre forløb i forhold til projektet skal afklares, med henblik på at fastsætte datoer for
informationsmøder til medlemmerne. Rambøll forventer at være færdig i uge 43 prospektet.
Informationsmøder bliver, mandag den 12. november i uge 46 (19 – 21) og tirsdag den 20.
november i uge 47 (19 – 21), hvor Rambøll fremlægger prospekt.
Næste møde med Rambøll er med henblik på at gennemgå informationsfolderen inden
uddeling, bliver mandag d. 29. oktober i uge 44.
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Eventuelt:
En opdateret skabelon for vej-syn er sendt til vejudvalgsformanden, til brug for kommende vejsyn.

Næste møde er bestyrelsesmøde den 29. oktober 2018, kl. 18:30.
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