
Bestyrelsesmøde hos Jørgen d. 10/6-20 

 

Til stede var Jørgen Petersen, Claus Christensen, Jeanet Lorenzen, Michael Vitell og Tine Corse. 

 

1. Meddelelser fra formanden: 

 

• Kommunen har bedt om vores tilladelse til, at de må sandfodre på stranden ved 

Nordgrunden, og det har vi givet dem tilladelse til, dog med en kommentar om, at det er 

lidt spild af sand, idet det forsvinder igen pga. høfderne. 

 

• Jørgen har haft fat i kommunen mht. bunkerne på Nordgrunden, og vi har fået svar tilbage, 

at kommunen og museumsdirektøren har sagt nej til, at de vil overtage dem, men de har til 

gengæld tilbudt at hjælpe med at ansøge Slots- og Ejendomsstyrelsen om at få lov til at 

fylde den op med sand. Det tilbud tager vi imod. 

 

2. Meddelelser fra kassereren: 

 

• Vi har fået første status på regnskabet, efter at WIN advokater har overtaget opgaven, og 

der er enkelte tvivlsspørgsmål, som kassereren taler med dem om. 

 

• Der er kun 1 grundejer, der fortsat ikke har betalt kontingent, og bestyrelsen har besluttet, 

at vi sender sagen videre til inkasso. 

 

 

3. Nyheder fra vejudvalget 

 

• Der er uenighed med kommunen mht. om starten af Engvej 2 og 4 er kommunal eller privat 

vej, og jf. den gamle vejkendelse, så mener bestyrelsen, at det ligger implicit i kendelsen, at 

hvis ikke vejen er privat, så er den kommunal, men det er kommunens jurist uenig i. 

Bestyrelsen har besluttet, at vi får WIN Advokater til at se på vejkendelsen for at få deres 

vurdering. Det drejer sig om skiltning, samt hvem der skal vedligeholde vejen. 

 

• Formanden har nu været rundt i grundejerforeningen for at se, om det er nødvendigt med 

påfyldning med jord i rabatterne, hvorfor bestyrelsen har vurderet, at det er det ikke. 

 

• Kirsten Elmøe har påpeget, at der er kommet revner i asfalten på Klintebakken ud for nr. 

11, samt er rabatten ret medtaget, og dette er sket efter renovering af hus, og så har en 

anden grundejer lavet ny indkørsel. Bestyrelsen retter henvendelse til de to grundejere og 

anmoder dem om at få entreprenørerne til at udbedre skaderne. 

 

 



4. Nyheder fra strandudvalget 

 

• Vi har diskuteret ønskerne til en kontrakt med Kim, og når den er udfærdiget og 

underskrevet, så bliver den sendt videre til WIN Advokater. 

 

• Mht. skraldespanden på Sydgrunden, så har Tine talt med både Klar Forsyning og Greve 

Kommune, og hvis vi vil bibeholde denne skraldespand, foruden den der står tættere på 

stranden, som Greve Kommune tømmer som herreløst affald, så kommer det til at koste os 

ca. 3.000 kr. om året, hvorfor bestyrelsen har beslutte, at vi ikke vil betale for at få den 

tømt, men hvis Kirsten Elmøe fortsat vil smide affaldet i sin egen skraldespand, så gør hun 

det, ellers så sløjfer vi den. 

 

• Der er løse brædder på bænken, der står tættest på stranden, og bestyrelsen har besluttet, 

at den bænk er i så dårlig stand, at det bedre kan betale sig at udskifte den på næste års 

strandrensningsdag. 

 

• Flere dele af badebroen ben og fødder er godt rustne og delvist tæret, og det vurderes, at 

den nok kun holder en sæson mere. Spørgsmålet er, om man skal prøve at udbedre det, 

eller om man skal købe en ny badebro. Formanden prøver at undersøge priser og helst en, 

der er lettere at stille op og mere vedligeholdelsesfri. 

 

• Optagning af badebro d. 27/9-20. 

 

5. Evt. 

 

 

Næste møde er d. 18. november 2020 kl. 1930 hos Michael, 

 

 

Tine var referent. 

 


