Referat af bestyrelsesmøde afholdt 4. April 2018 hos Jørgen Petersen
Tilstede var hele bestyrelsen

1. Referatet fra generalforsamlingen blev godkendt med enkelte rettelser.

2. Konstituering af bestyrelsen:
Jørgen Storm Petersen blev valgt som næstformand.
Tine Corse blev valgt som sekretær.

Strandudvalget består nu af: Kirsten og Morten

Vejudvalget består nu af: Jørgen, Lars og Jeanet.

Badebroudvalget består nu af: Claus og Michael.

3. Nyt fra formanden:
•

Vejsagen

1. Peter Hartvig har svaret Lars og advokaten, og han har vedhæftet de relevante
kontrakter, som advokaten allerede havde og bad os komme med specifikke
spørgsmål.
Lars kontakter advokaten for at høre, hvad han har af tanker, og så kører
advokaten det videre.

2. Manglende ny asfaltering på Klintebakken.
Kirsten spurgte, om det var en ide at få Gendrup til at starte med asfaltering af
Klintebakken, idet vi jo har en konflikt med Pankas.
Dette blev vedtaget, og Lars kontakter dem mht. pris.

3. Kirsten fortsætter som tovholder for strandrensningsdagen og sætter hundeposer
op.

4. Kassererposten

Da vores revisor har været klart billigst mht. hjælp med kassererarbejdet, kontakter
Lars og Jeanet revisoren og får en snak med ham om, hvad jobbet præcis skal
indeholde, så vi får et bedre indblik i prisen.

4. Nyt fra Kassereren
-

Budgettet for snerydningen bliver pt. overskredet med ca. 20.000 kr.

-

Alle bestyrelsesmedlemmer får et grundhonorar på 2.000 kr., og så får formand,
næstformand, kasserer og sekretæren et tillægshonorar på det resterende honorar,
der blev vedtaget på generalforsamlingen.

-

Michael spurgte, om vi har en bestyrelsesansvarsforsikring? Det var vi ikke sikre
på, men Jeanet ville undersøge det.

-

Regnskabet blev godkendt.

5. Meddelelser fra vejudvalget.
-

Vi har modtaget en 3 siders skrivelse fra Carsten Holk på Vårgyvelvej 23 vedr. den
vejbrønd, der giver problemer. Han mener, at den er anlagt for mange år siden af
grundejerforeningen, og han mente, at han havde noget på skrift om det, men han
kunne ikke finde papirerne. Han siger, at Gendrup har lavet den, men at de ikke har

lavet den med ordentlig understøttelse. Lars har spurgt Gendrup, og de siger, at de
ikke har lavet den.
Jeanet kigger i de gamle regninger for at se, om der skulle være en regning fra
Gendrup på ovennævnte vejbrønd.
Yderligere har han klaget over en lunke, der er opstået efter asfalteringen.
-

Der er fortsat følgende problemer:
- Lunke på Vårgyvelvej 23
- Hul i vejen ved Ahornvej 11
- Vårgyvelvej 11: Brønden skal evt. sænkes, idet at asfaltkanten er meget høj, så
vandet løber ikke ned i brønden men over den. Vi var enige om, at det skal laves,
idet der løber meget vand ned i grundejerens carport.
Vi får Gendrup til at undersøge brønden, idet det er dem, der har lavet brøndene.

-

Kløvervej 19: Brønden overfor fungerer ikke, idet at vejen er ændret i hældningen
efter asfalteringen, hvorfor vandet ikke længere løber hen, hvor den nyanlagte
brønd er, men derimod løber det ned til modsatte side.

-

Svinget Ahornvej/Lille Engvej: Der er allerede et hul i asfalten.

-

Der mangler stadig hajtænder ved Ahornvejs udmunding til Klintegårdsvej.

-

Der er stadig problemer med, at nogle grundejere sætter sten ud i rabatten for at
forhindre lastbiler og andre køretøjer i at køre deres rabat op.

Jørgen udfærdiger et brev til de pågældende grundejere om, at de skal fjernes.

6. Meddelelser fra Strandudvalget
Jørgen prøver at tage kontakt til chefen for Mosede Fort for at høre, om de ønsker at
overtage bunkeren på Nordgrunden.

Idet at borde og bænke på Sydgrunden ikke har det særlig godt, foreslog Morten, at han
prøvede at kigge på dem og se, hvad det kræver, og så kan han måske lave dem. Det
blev modtaget meget positivt.

7. Meddelelser fra Badebroudvalget:

-

Terry har lavet beslag mm.
Vi skal have købt vaders.
Claus sender mail ud om opsætning af badebroen.

Næste møde hos Lars Kilhof d. 13. Juni kl. 1930.

Referent: Tine Corse.

