Bestyrelsesmøde hos Tine d. 9/9-21

Til stede var Jørgen Petersen, Jeanet Lorenzen, Michael Vitell, Mads Simonsen, Lars Kilhof, Rasmus Mørch,
Kirsten Elmøe og Tine Corse.

1. Meddelelser fra formanden:
•

Intet nyt

2. Konstituering af bestyrelsen:
•
•
•
•

Michael fortsætter som næstformand, og Michael har også overtaget hjemmesiden og
mailliste/-program fra Claus, og det kører nu.
Lars Kilhof fortsætter som vejformand.
Rasmus Mørch blev valgt som formand for strandudvalget.
Tine Corse fortsætter som sekretær.

3. Meddelelser fra kassereren:

•

Regnskabet blev gennemgået. Intet at bemærke.

4. Indfrielse af vejlån
•

Michael gentog forslaget om, at vi melder ud på vores hjemmeside, at dem der ønsker at
indfri deres vejlån, kan kontakte foreningen, og så kan de indfri lånet sammen, så de deler
indfrielsesomkostningerne på 700 kr. Frist fastsat til den 1/12-21. WIN Advokater
orienteres.

5. Nyheder fra vejudvalget
•

Der er nogle grundejere, der har brokket sig over det grantræ, der står for enden af
Agervej/Kløvervej. Det blev besluttet, at det kunne vi godt fjerne. Lars Kilhof tager kontakt
til gartneren.

•

Det blev besluttet, at skiltet ved Karlslunde Strandvej skal udskiftes, da vejnavnene står
forkert.

•

Mht. sten i rabatter blev vi enige om, at det bliver skrevet på hjemmesiden, at vi opfordrer
grundejerne til at fjerne dem, og gøre dem opmærksom på, at skulle de være en del af et
færdselsuheld, hvor stenene medfører skade på bilerne, så kan grundejeren blive
erstatningspligtig.

•

Tine spurgte, om vi ikke kunne få armeret hjørnet af Agervej/Ahornvej, da det ofte bliver
kørt op af de store lastbiler/skraldebiler. Det blev godkendt, og vil indgå som en del af den
næste renovering i grundejerforeningens område.

•

Kirsten tilføjede, at det også ville være en god ide at få lagt armeringssten langs rabatten på
sydgrunden, det kan dog være en dårlig ide, hvis der løber meget vand langs rabatten, idet
armeringsstenene sandsynligvis vil blive kørt op af den bløde ler. En bedre løsning kunne
evt. være betonrander. Det blev besluttet at undersøge, hvad der var den bedste løsning.

•

Lars tager fat i Gendrup og får et tilbud på både armeringssten og evt. betonrande på
hjørnet af Agervej/Ahornvej og ved Sydgrunden.

6. Nyheder fra strandudvalget
•

Mht. optagning af badebro så blev vi enige om, at vi nok skal starte kl. 17, da det er mørkt
kl. 20. Michael sender en mail ud om det, og Rasmus sørger for, at det bliver slået op på
vores Facebook side.

•

Kirsten sagde, at en af grundejerne på Klintebakken gerne ville have et æbletræ på
Sydgrunden, og bestyrelsen godkendte, at grundejeren fik lov at plante et æbletræ.

•

Kirsten nævnte atter, at flere grundejere har spurgt, om vi ikke kunne få udskiftet det
bord/bænkesæt tættest på stranden, men det blev besluttet, at vi ikke synes, det er i en
dårlig nok tilstand til, at det nødvendigvis skal udskiftes

7. Ny badebro
Emnet en ny badebro blev diskuteret. Det blev besluttet, at bestyrelsen ville indhente tilbud, som
kunne dække følgende krav til en kommende badebro:
•
•
•
•
•
•

50 meter lang
Intet rækværk – giver mange fuglelorte.
1,8 - 2 meter bred
Ingen platform for enden
1 bænk – evt. 2.
En sænket platform til brug for kajakroere og andre både.

8. Evt.
•

Lars og Jørgen prøver atter at tage fat i kommunen mht. et møde, men vi venter til efter
valget i november.

Tine var referent.

