
Grund- og Sommerhusejerforeningen ”Lakolk” 
 

Referat fra bestyrelsesmøde afholdt lørdag, den 28.04.18  kl. 09.15 hos Hanne Clausen, Lakolk  37, Rømø. 

Deltagere:  Hanne Clausen, Martin Lauritzen, Anders Matzen, Frode Sørensen  

  

Dagsorden:      1.  Orientering v. form. 

                           2.  Drøftelse vedr. generalforsamling     

                           3.  Drøftelse ang. Stilaug    

                           4.  Drøftelse bestyrelsens forslag     

                           5.  Eventuelt 

Vedr. punkt 1.  Formanden fortalte, at der ikke var sket det store siden sidste bestyrelsesmøde. Hun havde 

sendt en mail til Form. Teknisk Udvalg i Tønder Bo Jessen 19. marts 2018 kl. 11.33, som drøftet ved sidste 

møde (bilag 1). Da der ikke forelå noget først i april, havde hun igen sendt en mail til Bo Jessen den 6. april, 

se mail af 6. april 2018 kl. 10.41 (bilag 2). Af Bo Jessen`s svar af 6. april 2018 kl. 11.32 (bilag 2) fremgår det, 

at han havde videresendt den til forvaltningen. Da der kort forud for generalforsamlingen endnu ikke forelå 

et svar, kontaktede formanden Chr. Kjær Andersen fra forvaltningen. Han mente, han havde svaret på 

henvendelsen – det blev de så enige om, at han ikke havde, så de tog den mundtlig –. Han kunde fortælle, 

at pumpeløsningen var ved at være på plads administrativ, så de kunne begynde at lave arbejdet. Han 

kunne også fortælle, at tilsagnet om bevilling til oprettelse af en gang/cykelsti på Småfolksvej var 

bortfaldet, da det var knyttet til driftsåret 2017. (2,7 mill. kr.) I forhold til Gl. Skinnevej, var der ikke mange 

kommentarer. 

Vedr. punkt 2.  Formanden fortalte, at der skulle være styr på alt det praktiske. Frode Sørensen var 

indforstået med, at bestyrelsen foreslog ham som dirigent. Martin Lauritzen forelagde regnskab til 

drøftelse. Regnskabet viste 240 betalende medlemmer. Drøftet kontingent, forslag bestyrelsen, - uændret. I 

forhold til indkaldelsen til generalforsamlingen, så er der afsendt 24 med post, ingen kommet retur. Status 

på tilmeldte med mailadresse, er ca. 215, en fremgang fra 107 sidste år. 

Vedr. punkt 3.   Dorthe Petersen vil redegøre for årets gang v. Stilauget.  

Vedr. punkt 4.   Bestyrelsen drøftede bestyrelsens forslag vedr. indkaldelse til generalforsamling. Frode 

foreslog en ændring, idet fremlagte forslag kunne føre til utilsigtet brug. Han ville foreslå at ordet - 

hjemmeside – blev slettet, så indkaldelse fremover kunne ske med brev og mail. Bestyrelsen besluttede, at 

han som dirigent skulle fremføre bestyrelsens ændringsforslag til bestyrelsens fremsatte forslag. 

Vedr. punkt 5.   Bestyrelsen drøftede gadelys p.g.a. flere medlemmers drøftelse heraf. Da der ikke konkret 

er kommet forslag om etablering af gadelys, besluttede bestyrelsen, at være afventende for videre tiltag, 

indtil der foreligger et forslag herom. Anders nævnte, at han havde deltaget i et møde vedr. den nye 

Persondataforordning. Bestyrelsen tilsluttede sig Anders`s oplæg om, at orientere om den nye 

Persondataforordning under eventuelt på generalforsamlingen og bruge det næste år til at tilpasse sig den. 



Anders fremførte endvidere, at det kunne blive nødvendigt, at gennemgå og drøfte vores IT forhold i 

samme sammenhæng. 

 

Lakolk  den  28.04.18  


