Sdr. Klegod drænforening

ad. 1.
Valg af dirigent og referent
Bo Nordby blev igen valgt til dirigent og undertegnede til referent

ad. 2.
Formandens beretning
Formanden lagde ud med at konstatere at året som vanligt har været roligt og arbejdesfrit - men
efter den megen regn, så har situationen ændret sig.
Der er problemer med at få overvandet væk - specielt på de grundstykker, som ligger tæt
på¨hovedvejen og i særdeleshed er der problemer med at få vandet væk for de lodsejere, som ikke er
medlemmer af drænforeningen. På den baggrund har bestyrelsen for drænforeningen afholdt et
møde med de pågældende grundejere. Disse har nu nedsat et arbejdsudvalg, som vil undersøge
mulihederne for, at de også kan blive medlemmer af drænforeningen.
Formanden fastslog i forlængelse af sin beretning, at det ikke er gundejerforenings opgave at sørge
for dræn. Den opgave påhviler alene drænforeningen. Drænforeningens opgave er at påse, at
drænene fungerer - og i den forbindelse understregede formanden, at drænene fungerer og er i god
stand.
På baggrund af et spørgsmål fra Nordsø Ferievej 28 blev det besluttet, at bestyrelsen for
drænforeningen skal arbejde for, at drænforeningen i fællesskab med grundejerforeningen skal
rette henvendelse til Ringkøbing-Skjern Kommune for at gøre opmærksom på problemet og for at
få professionel vurdering af, hvad der kan gøres for at afhjælpe situationen.
Der var i øvrigt en længere drøftelse af årsagerne til problemet og hvad der kunne gøres for at løse
det alvorlige problem.

ad. 3..

Regnskab
Kassereren gennemgik regnskabet. Regnskabet og budget blev godkendt.
ad. 4
Indkomne forslag
§ 4 ændres som foreslået
§ 9 ændres som foreslået
De nye vedtægter og referatet lægges ud på hjemmesiden.
ad. 5.
Kontingent
Kontigentet er nul de kommende 4 år (2014-2017)
ad. 6. og 7.
Genvalg
ad. 8.
Evt. email sendes til formanden jf. hjemmesiden. Generelt henvises til hjemmesiden vedr. info om
vandproblemer mv.
Referent
Palle Guldbrandsen, Nordsø Ferievej 58
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