
Fællesforeningen Kaldred

Ingershøj – Granly – Birkely – Plantagen – Kaldred 67 – Knudsminde

Referat                   fællesmøde 5-6-2016 på Rådhuset

10 deltagere + landliggerudv.    –     alle foreninger repræsenteret. 

Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer
2. Valg af referent
3. Referat fra sidste møde
4. Nyt fra kommunen v/Martin
5. Drift og vedligeholdelse – Erfaringer     
6. Fælles hjemmeside, herunder kommunikation indbyrdes og til 

medlemmer
7. Alment/eventuelt
8. Nyt møde

Ad 1. Allan ordstyrer

Ad 2. Martin referent

Ad 3. Referat godkendt . 

Ad4. Der har været meget fokus på vindmølleprojekterne  ved Sejerø og 
Jammerland Bugt i udvalget. 

Kommunen betaler for aflivning af vildkatte hos lokale dyrlæger, der afgør om 
det er en vildkat. Fælder til indfangning kan lånes gratis hos Dyrenes 
Beskyttelse i Snertinge.

Kommunen har efter anmodning etableret hastigheds regulering på vej i 
Havnsø med chikaner.

Drøftelser om sammenlægning af  foreninger er sat i bero grundet 
repræsentantskift for Røsnæs. Der er  mulighed for juridisk hjælp fra 
kommunen, hvis foreninger evt ønsker sammenlægning



Der er igangsat forsøg med ny renovationsordning på Sejerø. Der kommer 
yderligere forsøg i kommunen. 

Som ny suppleant til landliggerudvalget valgtes Poul Gaarden 

Ad 5.  Muligheder for inddrivelse af  kontingent,  tvangsslåning, overholdelse 
af servitutter blev drøftet og erfaringer udvekslet. Forsikring i forbindelse med 
arbejdsdage for medlemmerne blev drøftet.

Vedr. sammenlægning tog mødet ingen fælles beslutning. Enkelt foreninger 
går evt. selv videre.

Kommentar til punktet vej-bump: regler m.v er et fælles interesseområde. Der
er ikke interesse for at etablere vejbump på Tørvemosevej.

Under punktet blev drøftet  muligheder for besparelser i foreningerne ved 
digitalisering, bl.a. E-mail kommunikation til medlemmerne og brug af 
hjemmesider for de enkelte foreninger

Ad 6. Allan mangler info bl.a. om veje til den fælles hjemmeside. Referater 
kommer på siden og Allan arbejder videre med udvikling af hjemmesiden og 
lave kontaktmappe med  bestyrelsesmedlemmer, entreprenører, kommunale 
og andre relevante personer, som foreningerne kan benytte sig af.

Ad 7. Mange emner/spørgsmål var dukket op og drøftet undervejs – 67 har 
opsat hjertestarter i foreningen (Rådhuset, Jansvej 1). De 4 foreninger i syd 
vil evt  drøfte en fælles løsning .om 1 eller 2 hjertestartere i området.

Ad 8. Julemøde 26.11.2016  kl. 10 – 67 arrangerer.

Kaldred  8.6/Martin


