Referat fra bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Klintegården den 26. august 2015 hos Jørgen Petersen

Deltagere:

Fraværende

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

Referent:

Kirsten Elmøe

*****
Punkt

Emne

1. Protokol
a. Godkendelse af referat fra 2. juni 2015

2. Meddelelser fra formanden
Meddelelse fra fora. manden.

Beslutning

Ansvarlig

Referatet blev godkendt.

•
•

Konstituering af bestyrelsen.
Leif Askholm indtræder i bestyrelsen i stedet for Betina Rasmussen.
Advokat regner med at have oplæg til nye vedtægter klar snarest.

3. Meddelelser fra kassereren
Der er en restant tilbage.
a. Status
Sagen mod denne restant bliver kørt videre efter gældende procedure.

4. Meddelelser fra vejudvalget
Tilbud fra Gendrup er modtaget og arbejdet igangsat.
a. Status for veje
• Skal Klintebakken med i renoveringssagen? Ja, det skal den,
da vejen allerede har en del revner.
• Vi skal måske vente lidt med renoveringen af kanten ud for nr.
13, idet der er en ny grundejer, som renoverer huset og dermed megen tung trafik af arbejdsvogne indtil videre.
• Der har ligeledes været brand på Klintebakken 1 i en sauna,
hvor brandfolkene havde svært ved at se skiltet Klintebakken
på sydsiden. Vi har jo tidligere talt om, at skiltet skulle renoveres.
• Snerydning: Jørgen har lavet aftale om snerydningen med
Snevagten. Kontrakten sættes ind her.

5. Meddelelser fra strandudvalget
Nordgrunden: Vi nåede ikke at male bænken på brooptagningsdagen;
a. Status
dette skal med på forårsrengøringen og renoveringen.
Sydgrunden: Skraldeposen nede ved stranden er ikke blevet tømt af
kommunen hele sommeren; det har været svært at finde ud af hvem i
kommunen der har den tjans; det har jo fungeret glimrende alle tidligere år. Skraldeposen er nu egenhændigt blevet tømt af Fru Elmøe iført
et par ekstra operationshandsker så skraldeposerne er klar til vinterens udbytte af ”hømposer”.

6. Meddelelser fra badebrosudvalget
Brooptagningen fandt sted 19. september i god ro og orden; der var
a. Status
meget tang der skulle fjernes fra de inderste brofag, så det første arbejde var noget tungt. Inger og Elvira 8 år havde bagt kage. Så nu er
broen pakket ned for vinteren.
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7. Opdatering af hjemmesiden:
a.

8. Eventuelt/diverse
a. Orientering

Bent orienterede om mødet med kommunen angående forslag fra
grundejerne om renovering af strandområdet.

Næste møde er den 19. november kl. 19.30 hos Leif Askholm.
Jørgen Petersen kommer ikke til næste møde hos Leif, idet han er på kursus i Jylland.
Der er et foredrag i Portalen, Greve bibliotek om Stormfloden 1872 af forfatter Kjeld Ejdorf torsdag den 12. november kl.
19.30.
Skal vi bestille billetter, 40 kr. på www. enkelbillet.dk?
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