
Referat af bestyrelsesmøde afholdt 20. juni 2018 ho s Lars Kilhof 

 

Tilstede var hele bestyrelsen undtagen Jørgen Storm Petersen og Jeanet Lorentzen 

 

 

1. Godkendelse af referat fra sidst. 

 

2. Orientering om vejsagen. 

 

Michael, Lars og Kirsten var til møde med advokaten og Peter Hartvig i mandags d. 18/6, 
og de fandt ud af følgende: 

 

Pankas skal fremsende en kreditnota på ialt kr. 97.050 incl. moms,  

 

Vi besluttede at vente med at betale Pankas, til vi har den fulde redegørelse på 
afvigelserne mellem tilbud og endelig faktura. Den hviler på Hartvig lige nu, og når 
redegørelsen er på plads,, og vi har fået en kreditnota fra Hartvig/Pankas, så betaler vi. 

 

Derudover mangler der kun én afklaring, som vi skal have med Hartvig Consult: De ca. 
26.000,- ex. moms i ekstraarbejde på fakturaen, mener vi begge, er de enkelte 
grundejeres bestillinger, som Pankas skulle have afregnet med den enkelte grundejer. Vi 
overvejer, om vejsagen skal betale disse penge i første omgang, og så opkræver vi fra de 
6-8 grundejere, det drejer sig om. Men som antydet, er ingen af os sikre på at beløbet 
dækker dette. 

 

Klintebakken er igangsat via Hartvig til udførelse, såfremt Pankas vil vedstå deres tilbud. I 
modsat fald sætter vi Gendrup igang med arbejdet. Gendrup udfører under alle 
omstændigheder hjørnet på Ahornvej/Klintegårdsvej og Kirstens hjørne, samt brønden på 
Vårgyvelvej 11, som er igangsat for noget tid siden. 

 

Vedr. Alle de sorte pletter der på asfalten flere steder, så forklarede Hartvig, at det er 
“servopletter”, dvs. At når folk holder I deres bil og drejer på rattet, når den står stille. 
Hartvig laver en skrivelse, som vi kan lægge ud på hjemmesiden. 



 

 

 

3.  Nyt fra kasseren: 

 

Intet at bemærke. 

 

4. Strandudvalget 

 

Strandrensningsdagen gik rigtig fint. Der kom ca. 9 grundejere og børn, og der blev ryddet 
op, og de gamle paller blev smidt ned til bålet. 

 

Kirsten foreslog, at man hvert 2. år fik en buskrydder til at rydde alt krattet mellem 
bjergfyrrene på Sydgrunden, idet at budgettet til strandene sjældent bliver brugt. Dette 
blev vedtaget. 

 

Ham, der skulle hjælpe med borde og bænke, måtte desværre melde fra pga. travlhed, 
men Morten har allieret sig med en anden tømrer, og så får de lavet, når de finder tiden 
efter sommerferien. 

 

5. Badebroudvalget 

 

Intet nyt. 

 

6. Hjemmesiden 

 

Claus sender mails ud om, at Skt. Hans er aflyst pga. tørke, men at vi mødes til 
lystænding og sang. 

 

7. Evt. 



 

Tine spurgte, om man nogensinde havde holdt en sommerfest/vejfest i foreningen, og det 
havde man ikke, nogle veje havde holdt deres egen for nogle år siden.  

 

Alle syntes, at det kunne være rigtig hyggeligt, og vi blev enige om at prøve at foreslå det 
til næste generalforsamlingen. 

 

Næste møde hos Claus d. 13. september kl. 1930. 

 

Her vil vi gennemgå ordensreglementet. 

 

Referent: Tine Corse. 


