Referat fra bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Klintegården den 2. juni 2015 hos Claus Christensen

Deltagere:

Fraværende

*****
Lars Kilhof, næstformand
Bent Rasmussen, kasserer
Jørgen Petersen, bestyrelsesmedlem
Inger Petersen, bestyrelsesmedlem
Kirsten Elmøe, sekretær
Claus Christensen, bestyrelsesmedlem
Leif Askholm, suppleant
Tine Corse, suppleant
Betina Rasmussen, formand

Referent:

Kirsten Elmøe

*****
Punkt

Emne

1. Protokol
a. Godkendelse af referat fra 23. marts.
2015

Beslutning

Ansvarlig

Referatet blev godkendt.

2. Meddelelser fra formanden
a.

Meddelelse fra formanden.

Formanden havde efter mange overvejelser valgt at træde tilbage som
formand og helt ud af bestyrelsen pr. dags dato.
Dette blev taget til efterretning af bestyrelsen, hvorefter bestyrelsen
blev konstitueret med:
Lars Kilhof
Jørgen Petersen
Bent Rasmussen
Kirsten Elmøe
Claus Christensen
Inger Petersen
Leif Askholm

formand
næstformand og vejformand
kasserer
sekretær
bestyrelsesmedlem og IT-ansvarlig
bestyrelsemedlem
bestyrelsemedlem

Tine Corse

Suppleant

Bestyrelsen

b.

Nordgrunden

Jørgen har repareret trappetrin.

Jørgen

c.

Arbejde i bestyrelsen

Se under pkt. a.

Bestyrelsen

d.

Ny suppleant

Punktet udgik grundet misforståelse

e.

Regninger

Grundejerforeningen har fået meddelelse fra Dansk Totalanlæg og
Vedligeholdelse, som slår græs for os, om, at firmaet lukker ned grundet sygdom efter denne sæson.
KE svarer på mail.

KE

Forbrugsopgørelsen blev godkendt. Den nye formands fuldmagt til
konto bliver sat i værk.
Bent regner med ca. 6-11 restanter. Har udsendt 11 rykkere.

Bent

Bent, Jørgen og Lars K. laver udkast til advokat Allan Schouw Petersen angående justering af vore vedtægter, så planen for vejrenovering
kan blive til virkelighed.

Bent, Lars og
Jørgen

Ser fornuftigt ud.

Bent

3. Meddelelser fra kassereren
a.

b.

Status

Budget
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Punkt

Emne

Beslutning

Ansvarlig

4. Meddelelser fra vejudvalget
Status for veje
Gendrup har gennemgået næsten alle veje, der er stort set huller på
a.
alle vejene, særligt et stort hul på Engvej.

Lars K.

5. Meddelelser fra strandudvalget
KE kontakter Mosede Forts Venner for at høre, om de fortsat er intea. Status
resseret i at holde kassematten på Nordgrunden vedlige, også med
henblik på oprydning.

Kirsten
Inger
Lars

LK kontakter kommunen angående rensning af tang/ fedtemøg; dette
er særlig slemt p.t. med store mængder og deraf ildelugtende dunster.
Følg ellers med på Facebook-siden angående tanggener på Greves
strande.
Denne forløb i al fordragelighed med 8 grundejere, hvoraf de 4 var fra
b. Strandrensningsdag
den 13. juni
Klintebakken. Ud fra planen mangler vi at få skruet de malede planker
til udskiftning på bænkebordene fast; dette er nu blevet effektueret af
Bent og Terry. Ligeledes mangler vi at slibe og male bænken på
Nordgrunden; det kan ske, at strandudvalget får dette gjort.
6. Meddelelser fra badebrosudvalget
Broen kom op den 30. maj efter at de 4 brave mænd med vaders fik
a. Status
skabt plads til broen til trods for stor ophobning af tang og fedtemøg,
så benene kunne sættes rigtig på plads på havbunden. Rigtig mange
hjalp til, rigtigt flot.
b.

Nedtagning af bro

Broen nedtages 19. september. Der skal indkøbes nye plastkasser til
boltene, kasser som er mere ”bæredygtige”. Det gjorde rigtigt ondt i
hænderne med de gamle kasser, og indkøb af flere umbraconøgler
skal foretages.

7. Opdatering af hjemmesiden:
Claus retter mails efter formandsskiftet.
a. Status mm.

8. Eventuelt/diverse
a.

Der blev talt om Foreningen Naturstrand og om mødet i kommunen
vedrørende risikostyringsplan for stormflod 2015-2021. Disse emner hører dog ikke til i grundejerforeningens regi.

Næste møde er den 16. september kl. 19.30 hos Jørgen, Ahornvej 39.
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Kirsten

Kirsten

Jørgen
Claus

Claus

