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Refemt af fæ[esmøde lårdag den 6jnni 2015 i Rådhuset hos Grundejerforeningen
Kaldred $ 1967.

Til stede ulr Cr*d*ierforeningeme Granly (2) - Birkely (3) - Ingershøj (3) -
Grundejerforecingen af 1967 (2) og Ptantagen (3) Endvidere deltog Martin
Vesærgaard scm er fcæningemes repræse*tant for Landiiggerudvalget.

Dagsorden

Efter dagsordenea blev tilføjet punkt 3a (godkendelse af referat fra 29.november ?0t4,
blev dagsordenea godkendt .il

1. Y*ig *f erdsfyrer
Saæ_ frr:nand-far dea faresirrg der a&atder ædei er Petsr lgigf*$, Ptae€age-q
arxorxatisk valgt

.2. YaIg af referent
LofteJørye*sea var iigeleds ar:t**æisk vaigt

3. Orieatering sådex si*ste fæIlesassde
$er blev arær disk*aet hv*r æegeq dg ville lette kcx*rxdkati*rr€r1, bvis alie
g§:i**jerfsr€rliilg€r ha:.de er hjwræeside. Endvidæ blev tide*re for
græssl**iag atter diskfryet, tideras liggsr fast gsædl*vsd*g er ea hetrIigdag, og
der:nå dcrfsr kt*a slås græ cil &i. 12* Peter -§ørye*se* hav$* k*Ertakiet
kcæxna**i; *fej- oS Fark) a*gåe*de *traid ved *vis* ag flaske cor:tai:ere, det
b1er"- hirtigt fieraet.

3"* Referatet &a :*ødet **l ?9-a*veæb* 2St4 blev hereffer

4. Hjerfætaråer
*er blev talt q:æ eæ::el gr*adejerferæi*gea z{ 1967 u:*ersøger *lv *æ de vil
opsætæ ea hjerlestater. tle 4 øur§e gndejerf+reai*ger vil via fæilæforææde*
&e*æ*e forslag til Kaldrd Feriebyæ vædl'æk +rlr elrffiet saæt aptyse, d hcs
?ry{<fcnden kas! der søges am tiiskrå

's-
5. Flasks-cg evixe=t*fureæ U Jt L Y r

Å.,'ls- cg flaskecon&ir*eme virkeg *g biiver *iuigf, *?e& er der &e*si a§a§d veri
contaiaerre, så kcateki Hatædbcrg Ko*æ:æe Yej- ag prk afdelingen- cg de
vt1 §erne dea

6. Ge*brrrgsst*tirxæfgæbæqspiadsex
Ålle :.a srige cm, at dea ftrr§erede vlglu:* filrt EEsk gæfu:r:gssåstisaen kåa
*ragæ åeI* *øg** &tåer*er *a* tægs i ea p*estiry*se på skaH*øfte*.

7. I§"repl*dse*
Fu:rg*e ok- §sore drtae- cg srnå lette jet§y. Alle fcre*iager regæreed at de
har ået ti§ådeiser der kæt'æ tii fi,t-aiag d tit melleæ i5e3#l sreter.

3. §§*eba*ex
Kø:er filrt- Granly kantaker §qydfu æ qlc*s førerhjereæesådea.



9. Gravææråde KsIdrH
Æle var æige oq * det bliver fi.n: f,er arerådeg. Håkrdetpå sigr giver sr§rådetet Iøå Der blit-ersås&e 

*agteri aaaesø, starlH*rr** af komærsrs§. *er erogså fursl*g *r* evest*el A**i*le,;*i*g t;;A;;.
18. Fæses hjemxæide_

Ålla:i *a Grurejerforæicgæ af tg'Thar opætæt dsn*æae. råissn:*e_siden erregis*§€d- *e*e"æ ga;l.odor, *s"g dtk**J;å;d*ågatempr r'# e.E evæauer r**åæoiog *GEII* gn*dejs.riareair:g.

11, *exovatiaa2$trS
- E*r*Eiæ*?- tiæFr- åråea b!i"e= ugetffi iæirrg rusi 5 {sori:r*ereu}Thble{t€r sacd eiderkas efh*næs gratis på kaæ*une*-

12" §yS fra tandligg*r *dvaset
Mårti* Yejgaard orieatereå åa ia*s*jigger::dvasget. *s, r,ii &eæ*ver yæreåiSet*æ:,i§s **ry og- 

lirsd,aq t jry, i+i .u .Gill ,;**i" kur::e e&dvidereopl-r'se. at der tan ra''stas- æ i*ii*.biir'-i* å*Loerig kroaliering for**rddel ider det briver fcr dyrt. §er kcromer;.*.*; cækring deee emce.

A:= 
oes blevet talt aæ uåe*u." i o*tåd.Jl*oåtigg*udval-eer fcresiå,

13" Faeltær*je
*pdelilrs efdeleveje. d31 f pqf as der p skri& Der var +r!i*ed *e, a.gsrsidejerforæi*gerae Bi*erg"riæug* q åagers&øj *ødes æed ?rqpræsentaater fui-er f*r*rixg, f*r al * ø rol*"§"g* *f fæ,t*sve.jæe"

§4" §'r*ææed ærbesd*kraf€ i æærådef
rler var *argåed oæ, at *ntreprexører s*at *yer&øsde s*ææe tid*r. f*e.*§lglry€r i eærrådet, sem de una*It* gr*xdeje*_ g*r*****e§æ y§§ b§å_ve ksxtakåef ag *psst *æ de*fe.

15. I§æst+ æøde
Jeåffi#*r tr sc*å e§lerde fåstsar tit d*a is"**ves&er kL trr:tHå ! Eskebierg
åffiffi:Xffi}:*"**"** af t§5? k*ære *ptys*, ar d*r er vaig: lly

lå E*-eataelf
Uader de*e pa*h blev der drøå* b*æp e§*r c.hikarrer. pet* uedersøg*rE!ærmere. peter oplyste eadvidere, at &an ville reS hr*terpå Tørve_xeose§
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