Grund- og Sommerhusejerforeningen ”Lakolk”
Referat fra bestyrelsesmøde afholdt fredag, den 17.05.19 kl. 11.00 hos Hanne Clausen, Lakolk 47.
Deltagere: Hanne Clausen, Anders Matzen, Frode Sørensen, Hjalmar Hansen

Dagsorden:

1. Velkommen v. form.
2. Orientering v. form.
3. Status siden sidst
4. Generalforsamling
5. Alm. drøftelser
6. Eventuelt

Med udgangspunkt i et let traktement, bød Hanne velkommen. Hun havde indkaldt til bestyrelsesmøde,
med henblik på gennemgang forud for generalforsamlingen dagen efter.
Vedr. punkt 2. Formanden fortalte, at der ikke var sket væsentlige ting siden sidst, ud over belyst under
punkt 3, idet der kun havde været henvendelse fra medlemmer af mindre væsentlig karakter.
Vedr. punkt 3. Hun orienterede om en fremsendt mail af 08.05.19 fra Grundejerforeningen Vejers Strand
v. Allan Strunge, ang. Naturstyrelsens sommerhusgrunde. Henvendelsen tager udgangspunkt i et oplæg til
samarbejde i forhold til drøftelse af prissætningen på Naturstyrelsens sommerhusgrunde, de har op langs
vestkysten. Bestyrelsen drøftede henvendelsen og kom til den konklusion, at det ligger uden for
foreningens mulige medvirken, da det aldrig har været en del af dens virkeområde, men derimod et rent
privat anliggende mellem lejer og Naturstyrelsen. Bestyrelsen besluttede, at delagtiggøre henvendelsen om
samarbejdet ved, -- at omtale det som et punkt behandlet på vores bestyrelsesmøde og derved kundgjort
igennem referatet. Bestyrelsen vedtog endvidere, at dem som ønskede yderlige information, kunne
henvende sig til formanden.
Vedr. forslag om opsætning af vildtkameraer, behandlet ved bestyrelsesmødet 8. april 2019 under punkt 4,
havde Hjalmar drøftet dette med Skov og Naturstyrelsen. Skov og Naturstyrelsen fandt ideen udmærket,
men frarådede at gøre det, da det ville være ulovligt på fremmed grund --.
Hjalmar orienterede også om dialogmødet den 24. april på Hotel Kommandørgården, hvor han og Martin
deltog. Mødet havde været en positiv og konstruktiv oplevelse, hvor der blev luftet mange gode tanker og
ideer.
Der er modtaget mail den 10. maj 2019 fra Niels Petersen, Lakolk 120 med et forslag. Bestyrelsen drøftede
henvendelsen og besluttede, at behandle forslaget på generalforsamlingen.
I forhold til vores høringssvar vedr. Udviklingsplan Rømø 2025, så foreligger der intet nyt.

Vedr. Punkt 4. Formandens beretning blev gennemgået og drøftet. Trods fravær af kasserer blev regnskab
forelagt og drøftet. Herefter drøftedes praktiske forhold vedr. afvikling af generalforsamlingen, herunder
forslag til 1. suppleant. Vedr. forslaget fra Lakolk 120, så havde kasserer fremsendt mail med et
løsningsforslag. Bestyrelsen drøftede dette og besluttede, at fremlægge det på generalforsamlingen.
Vedr. punkt 5. Under dette punkt drøftede bestyrelsen dens holdning til brug af Roundup til bekæmpelse
af hybenroser m.m.. Bestyrelsen er af den opfattelse, at anvendelse af Roundup og andre kemiske midler til
bekæmpelse af uønsket vegetation, må blive op til den enkelte grundejer at afgøre, da der ikke er
beskrevet noget herom i lokalplanen og vores vedtægter. I den sammenhæng henstiller bestyrelsen til
brugerne om at følge anvisningerne for brug af de enkelte midler og at udvise respekt og ansvarlighed over
for naboer og naturen.
Bestyrelsen drøftede også åbningstiderne for forretningerne på Lakolk. Man var enige om, at det ville være
dejligt med åbent hele året, men urealistisk. Bestyrelsen er enige om, at den ikke skal blande sig i de
enkelte forretningers åbningstider. Det må være ejeren, der suverænt afgør med sig selv, hvad
vedkommende synes er fornuftigt for vedkommende.
Vedr. motorshowet sidste lørdag i august og hvad det vil medføre, så har bestyrelsen drøftet dette med
kommunen, ved given lejlighed. Kommunen lovede, at der ville blive taget bedre hånd om det i år. Iflg.
dem, så var der blevet pålagt arrangørerne, at der var en bedre styring på afviklingen. Bestyrelsen er fuldt
vidende om mange af de ulemper, mange har haft de foregående år, men er af den opfattelse, at
motorshowet er med til at synliggøre Rømø ude i den store verden, til gavn for turismen på øen – så mon
ikke husejerne ”overlever” en dags belejring, -- når dette er sagt, så vil bestyrelsen evaluere efter
arrangementet, om der skal følges op med en drøftelse angående forhold med Kommunen eller
arrangørerne.
Vedr. punkt 6. Der var intet under dette punkt.

Lakolk den 17.05.19

