Referat fællesmøde – grundejerforeningerne i Kaldred
Lørdag d. 14. November 2015 i Eskebjerg forsamlingshus.
Alle foreninger repræsenteret (Knudsminde deltager ikke). 17 deltagere tilmeldt. 1 udeblev
uden afbud.
Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer
2. Valg af referent
3. Orientering siden sidste møde
4. Flaske- og aviscontainere
5. Genbrugsstationen
6. Flyvepladsen
7. Skydebanen
8. Graveområde Kaldred
9. Vej bump i Kaldred
10. Fælles hjemmeside
11. Renovation 2016 ny model
12. Nyt fra Landliggerudvalg/Ubby
13. Valg af ny fælles formand
14. Næste møde Juni 2016 kl. 1000
15. Eventuelt
Ad 1: Peter selvskrevet
Ad 2: Martin V skriver referat
Ad 3: Ingen bemærkninger
Ad 4: Der er fortsat problemer med affald ved containerne. Ring til Vej og Park, så fjerner
de det
Ad 5: Fungerer fortsat fint – god orden på pladsen
Ad 6: Ingen støjgener –drone flyvningen er reduceret – et svævefly har fået motor til at
komme i luften, det støjer noget.
Ad 7: Der er kommet ny skydeplan for 2016. Granly har kontakt til skydebanen og
godkender planen
Ad 8: Mogens Eckberg Kaldredgården har oplyst følgende:
Der sælges mere grus p.t, og gravningen følger nogenlunde tidsplanen
Badesø – der forventes svar fra Region Sjælland inden jul
Intet nyt om fiskesøen

Eckberg vil overveje at tilbyde vinteropbevaring af planter/krukker i gården ved
fiskesøen
Ad 9: Der er undersøgt forskellige løsninger. En del drøftelser, hvorefter besluttes at
arbejdet fortsættes
Ad 10: Skabelon er klar. Drøftelse af indhold, funktion m.m.
hjemmeside=
www.faellesforeningenkaldred.dk
mail= info@faellesforeningenkaldred.dk
Der ønskes oplyst hvilke veje m/numre der hører til hvilken forening.
Ad 11: Ny ordning trådt i kraft – dog forventes tømning flyttet til mandag/tirsdag næste år
Ad 12: vedr. Stormøde Ubby. Den nye struktur evalueret, derefter kort gennemgang af
referat fra mødet:
Regler for Bebyggelsesprocent blev forklaret af kommunen, men der er ingen klare
ensartede regler. Behandlingstid for byggesager bør normalt være 10-12 uger, men der
ligger gamle sager, som kommunen vil komme tilbage til (hvilket ikke er sket, men rykket
for på Landliggerudvalget 19.11).
Kommunen orienterede om kloakeringsprojektet – ingen konkrete tekniske løsninger, men
nogle økonomiske modeller for prioritering af hvor der skal kloakkeres.
Vindmølleprojektet Jammerland Bugt fyldte meget på mødet – Sejerø projektet blev også
drøftet.
Derudover kom kystsikring og manglende mobil/Internet dækning berørt.
Kan oplyse fra Landliggermødet 19.11 at vi vagte at behandle /prioritere følgende emner i
2016: Kystsikring – Internet/mobil dækning – Overholdelse af deklarationer og naturligvis
følge vindmølle projekterne
Ad 13: 1967 tager over tager formandsskabet
Ad 14: Næste møde blev vistnok fastsat til 5.6.2016 på Rådhuset .
Ad 15: Der var kommet flere emner op undervejs i mødet, men her de vigtigste:
Hjertestarter – Klagebreve/nabostrider om høje træer – tvangs græsslåning – incasso
vedr. kontingent.

Mødet foregik i god ro og orden og blev afsluttet med en hyggelig julefrokost

