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Til
Vej udvalgets
medlemmer og suppleanter, samt Arne Christensen.

Randers, den 9. marts 2010.

Med henvisning til at vinteren er ved at være slut, og vi kan begynde og trække i arbejdstøjet, blev det i 2009 besluttet, hvornår vi
skulle holde opstartsmøde til sæson 2010.
Mødet atholdes hos Mogens Kjær Lindberg, Rypevej 5, Følle Strand.

lørdag den 10. april 2010, kl. 9.00,

Jeg kunne tænke mig, at mødet skulle have følgende dagsorden:

l. Beretning om året 2009 ved Arne Christensen

2. Forlæggelse af regnskabet for 2009 Ved Henning H. Laursen

3. Vej udvalgets opgave vinteren 2009/10, rydning af vejene for sne og glatførebekæmpelse

4. Opkrævning af indskud til vej fonden fra de nye udstykninger

5. Fast belægning på Søren Møllers Vej, se vedlagte tilbud

6. Kloakering ved Følle strand

7. Kontingentet foreslås fortsat at være 100 kr. / part i 2010

8. Eventuelt

9. Bestyrelsesmøde 2011, tid og sted

De enkelte foreninger bedes efter ønske fra kassereren i vejudvalget medbringe navn og adresse på deres kasserer.

\"tlår vi har drøftet disse punkter, håber jeg vi har fået en afklaring af dem.

Er der andre ting I ønsker skal drøftes på mødet, kan I oplyse om det, når vi mødes.

Jeg håber at alle kan deltage, såfremt det ikke kan lade sig gøre, vil jeg gerne have at I enten ringer eller skriver til mig senest 8 dage
før mødet såfremt I ikke kan komme, ellers glæder jeg mig til at se jer til mødet.

Med venlig hilsen

Sven Aage Jensen.


